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  RR TD.نککول ۸ ۲۰

  ۱۳۳۲۵ ۱۳۲۲ CNیرازف یررف ۲۸۰ ۱

1 e ا ردنکیسا هب ر هنکسا (۴ 1 

KE ۱۳ ر باکترا براکترا  
di) ۱۱۱ r۲ رب كرا  

 . بولوآ هیعبط تابومس یخد ارایش یک هطقن " ضعب 1
 | مولعم, همهادبلاپ یراقدلوا یوه عبط نکرون ووا

 یدطنوق هلودح ندنغح هل وا

۳۷ 
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 ۱ 2 2 ١
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۱۳۱ 
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۲۰۱ 

۱۲ 

۲۸ 

۳۹۰ 

۲۷۸ 
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۳۰ 
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۳۶ 

۸ 

۱۰ 

۱۹ 

۱ 

۱۹ 

۱۳۹ 

۱۹ 

 هل رط مش

 تلط هباعتسا

 عنولالدلا

 هل و هح

 تع راسم دوع

 یرارب

 هور

a ودنک 

 ن نایر

 ماعیحر

 یاعت

 رازسنارف
 سورداق

 "هزاورد

 فاعم

 هت راسا

 سد وب ولب

 زو وا

 هلب رلط رش
 هن ایت سا

 من ول ال بلا

 لوصح
 تع راسم

 یردارب

 دعب

 هنس ونک



 فا ی ینلروطاربما ن

 " ا
 راوغ
 رولابد رابم ول

 راس وح تا



 (اب وروا) دو رڪ

 یسایفارغح اوروا . ٥

N,یمهعدق ماوقا اب ور وا  

 (نان و)
 یمایفارغح نانو ۱۱۹

 یسهیلصا ماوقا نانو ۱
 یتنوکسم تیادب كنان وب ۱۱۸

 را هاساها رخ هلا ۱۲۱

 یس 4 راحت ور ۱۳۷

iییروهج هنا  
 یحرات هلسایفارغج هترابسا ۱۳۷

 یراهب راح اینم ۳:5

 یحراوت هی كناتسنال و ۱0۰

 یخ رات اب ودک ام ۱2۸

 یدک ران عیافو ردنکسا وب . ۰ ۰۵
 یګ رات دیش كنابن ودک ام ۱۸۰

 ا ۳
 یسندم نانو ۱۸۸

 یاوقا هلسابفارغح ایلاتا ٥

 یک رات مورو ایلاسا 1°



 اوا اش رفا
 تافاشتک | هحام رفا

 (معب)
1 

 ی رات رصم

 یراتیندم كرلیرصم یکسا
 یل ود هلاطب هدر صم

 ریویاو ابويا
 ی دروس و هتل ۱

 . .. یاوقاو یمایفارفج برغم دال
 ۱ یحرات برغم دالب
 هیحاب رو

 یاقرفاو هیفرش یاهرفا



 ۲ ابوروا س باتک یجعرب
 ۰ ردهنسانعم ندنام وف دنا و یظفل سوح راسک |

 وش هنساسؤر كن راضعب ندرلاسلک هدنرانامز رابام ور

 سوخراسک ۱ یندم هدزز رک ید وا اطعا م
 داكا ناونع هنریلاو یمهنامور دالب الات هل رامتعا

 ۰ یدنل وا

 نالوا یوا نیم هم افورت دال ایلاقا
 یسهلج ۰ ردناذر هدنمان سس ران یهدح رب  اسوخ راسک |

 ؛دعراعت "ننول ؛سسراب هرزوا قلوا رفت زوعط نوا

 ؛نوتالپ «قاسال ؛یثولبا سوزیم رژ كنیلاق “نمور

 ناز *رودوت یا "راوفوربژ ؛سویجل وا ؛رودوب

 "لوپ ؛كينسالونس «پوقوئد ناژ "یالیفوبت "نیتالپ
 ۰ ردنرابع ندرلتاذ مان سوحت وا

 یرلاسیلک قرش و برغ هدیرجه جرات (۱۳۰)
 ییلالعتسا كنتراما امور فالتخا نالوا لصاح هدنراارا

 كناباب هروکذم دالب هلوغل كغلسوخ راسکا ردا جاتنا

 ۰ رد وا تاعنم هد روهج ر هدرنلا یار

۷ 

4۰ ۱ 4# ۹ 4 

۷۳1۲ 



rorربءلا تا  

 ۰ یدابا ما ود ردو DE O )۳۸( تیر وهج وس

KLEتاد مان سدرا واندرول اد رابمول هدهروک ذه  

 دنکلع هراد هدننامز ؛لرنو و شعا زارحا یغالارف

 ۰ یدیشعا وح یتیلالقتسا تموکعت ناتیعتم ندا هبلغ

 ندنكلاغ یسهیفرش تلود مور و هبلغ هرخالاب كرا

 ۰ یدلیا طبض ییودابو وتام «هلوعرف ځد

 هس رب هل وا توف فالب زا مدعم كس ید ند رش

0 LE 

E OF هدهامور یالاتا 

 ك نام وری رکید "لر اولاب درابم ول یعمقرب كنايلاتا

 هرصاف هدفد_ن) وا ےھت 4 یکیا هرز وا قلوا هلن راد

 یاونع سوخراسک |یسهراد یتامور یابلاتا ندن راف رط

 ۰ یدل ردتا ه رادا هلن زلف رعم رلبلا و هدر

 مدعم ۶ تو ا )°( ندير یرلهرادا لرلبلا و وس

 ۰ ردشل وا ae ردق ےن اس (۱۳۰) تن رسم بولاي :



 ۳۰۱ اوروا س باتک یحرب

 تاج نا E كن رد شات یدل وا رکا مازلتسا ۱

 «یدنشمالقاص هد ورد نار هلیس هبنادع و,تا رتأث نل

 هلا زا ه-هج ورب یظبع یکم دنعح نوا ه_لع ها

 لیمحم هش یتسود یمادعا كان وبلاو ۰ یدمهدا

 : یدسا

 هبا سشهله نکیا رووا وخوا دیکر نوبلا
 یسکیا مادع الا دعب ر هیات كنعاس هدکلر ادنماروز

Aريدي رار 9 هاوار  

 بانر ؛یدشود هنیراکفا مع یہشیعاھو حاودزا لبا

 یکهدنعح م وو ص هدو دن وص هد یدرمش لوھ ز ز یکیدتا

 ید زار , كترش ادا ندنعد] وا شعا سح یدصف ۶ وس

 ادنمار وز ۰ یدلیا فیلکد هبادنما روز سما یمودنک ۱

 نال وا لصاح ندوب توګا ی حد رادعم ر . كرم زاجات

 ناب ییددن وا شہ ا ۱ ی 1 هب زر ز وا ی حدنها

 ۰ ار دل بش تاق و ام سم هد اکیا

 ۰(4٤)یدروطوا فیلق یلغوا هنر هدنافو كنىوبلا

 یکیا زو وا هداب واب ا دتا شم های تالم .هدس

 ف .ندنکیبد اب کش ينرههج ارس ص نادر

 ۰ یدل وا لئاز ی وکح



 ص
 ربعلا تام ۳۰۰ 1

 ۳ تن لئابف هلا راو لا وسواس ال ا

 *یدیروب هنرزوا ایلاتا هلا لیکشت ودرا
 ا ا هدیرص ياماق لف الاخ نالا

 هلتهج تالاوم ګەدنراهنایم هللا نوبلا یسیلاو هنام ور

 فداصت ه هام نوبلا ندنکیدعا تنواعم هراولایلاتا

 .یدلوا لخاد هندالب ایلاتا نزسکعا

 هتربغ و ظیغ رلدلایلاتا هرکصندقدل وا لخاد هبایلاتا

 موعش هنس ود را كن وبلا هلرکسعیرلکدلبا زادت بولک
 ۰ رایدایا هیلع هب راحاب هدن رز وا هود و

 كنابلاتا هلبا مچ ینییرکسع هرکص ندنو نوبلا

 هلا هب راحت تدمهنس چ وا ییابواب و الیتسا یتیدالب ضعب

 .یدنا لقن هاروا یتکلع ٌدعصاع كردا طیض

 یسهجوز كس وبلاو یزف كربتولف ییارف هنارف
 هلکعا تافو هدننسانا هداح وا ادنوب ود ولق نانلو

 رج لدنع وو نلارف هد ژ ییدلیا هیبلغ ابرح هحدقم

 .ردشغا حوزت ییادنماروز نانلو هدنراساد بولوا

 شا حرط هدانور و هرکصندتا مادعا یدنعنوف نوبلا

 دنا هلا دارا حردق ی افق هدنمشع ساع یعیدل وا

 هلارش یکوک هرکص ندکد حا بوردلوط بارش

 ندهلءاعمو ادنماروزو شعردنوک هادنماروز ب وردا وط



 ۳:۹  اوروا س فاتک یجرب

 كرم ریلا هل ربعا-ط بلا با ریدل وا بایترهش

 EY از زا ات رایدا نک اس هدعفاوم یهدنسارا

 هدرصع یفج وا یمدقم ندنرعه قردلا هنلحاوس

 هر لج عرب تو ی ا
 هانوناب دودعم ندشاالو هنامور تلود هدکدګ

 ۰ یدبا راشقک

 درابم وا مدعم 2 (a۳) نر هروک دم لئاف

 تاحا قود هن رارز وا یادر هدنمات نرود وا ندننامسعتم

 یحنر یلغوا هلتافو كنودوا هدنشراب (>۱) ۰ رلیدتا

 «یدروط وا هنر نوبلا

 تکیاع نالوا ةر ر هدنسولج نبح نوبلا

 هل دالب ایمس "هراوا ايشادو ترابع ندای وای و هشرون

 ۰یدا دودح

 زر را کشم دیک اب ریش رواد روت
 یادنماروز یزق ردنا مادعا هدیرح نادیم یدن وف

 ۰یدلا هث راسا .تح

 نالزا ز وا هل هک ندنسهللغوش ولا

 هاب هتل وا تهاد هفوخ یه اقر فا
 LF a SELE ی EE ی

 هدنک راب )۰ 9 ۰ یدالبا قاردا برح نالعا هنملع



 1 ر ۷ ۲

 )و

HERربعلا تارم  

 هدعق وم مان هن زات عقاو هدنسیلا وح اب رپما ۰ یدتک هنرزوا

 مزه یرکسع هددسیا یدالشاب هه راح هلا سیسراب

 ساس هت ندنرلفرط راتوغ ویسا هلغل وا لوتش هدس هدنک و
 ۷۰(۰) یدنل وا باتا رادمکح

 هلدشن هبهمزال تاکرادت هدنملع سيس را سام هت

 یعددل وا شمر سوک تەواقمو هعفادم تدم هنس شد

 هب راح اب هدنلحاس وقارد فا و هدنیرف موک تقام هدلاح

 یکلاع ایلاتا و شلوا لوتقم یمودنکو  سمکنم یرکسع

 56(۰) ردشلدا مض هنکلاع یلود قرش امر
 تعوکح "داعا كراتوغ ورتسا قترا هرکص ندنو

 هقماشب هدنتلا یعیردن و كرلمورو یرارادتفا كحهدا

 ایلاسا و «یدلغاط هفرطر یقاطره ندنفبدلاق یراتینما

 ندیشابالو هرس تلود رد ها رات ) ( یکلاع

 ۰. یدل وا د ودعم

 دن اه یی

 او
 هر لب

 )۷ - )٩۳
 ۱ دوخاب اتام رج یسهبلصا “لاها كنابدرابمول

 ود درابم ول هرکص ۰ یدبا رارونل وا دان هلم در وز ول 1



 ۳۷ ابو روا س باتک یر

 هددبشا ی ر وک هدعاتسسم ر وطا ربما 4 هطاضم هلا

 سالا تیابنو ماود ههر صاح بویعا لوبق سو راسیلب

 . (۸۱)یدلبا طرص یان وار

 كرار بقاعتءیطیض ندنرلفرط ولام ور كنان وار

 هدن دا رم ماست هروطاریما یکلم هد هدرا .یدتا سولح

 «ریدلبا لتف نس ودنک یقاطیرکسع هلدلسالکا یتیدلوا

 وو 7

 ۸۱(۰) ريدا بانا
 ثبشت 4 هنکعتاکر ادت هلیدص2«تالاع دادرتسا البوت

 )۷7( یدتا طبض و داد زسا ییام ور مادق الاب و

BE PR E O E 
 ضعب هدنسارا رکسع نانلو هدنرافرط ایاقول هدهرص

 نوعا حالصا ندنهبدلا ییربخ یکیدتا روهظ لالتخا

 ندننایغ كنالتوت سو راسیلب هدکدسا تعنع هابناقول

 ۷۵(۰)یدلیا السا رارکت ییامور هدافتس الاب

 هب هنیطنط ق سوبرا یلب هرکص ندالتساو

 ندنایع كن و هدال وت وا زن ندو دیک ندنفیدل اح

 . (٤۷)یدر ویدا داد ساییام ور هنن و هدافتسا

 نیبعت هد نګ رات (۷۰) ندنفرط نینیتسوژ روطاریما

 الوت هلا هرشک Sls نادنام وو مان سيس رات نانلوا



HEربعلا تام  

 الا کب الع نیو راسب < یدرد وک: هنايلتا

 دان هدنفرظ نوک یهرکی هرصاحاب ییوات لردیک

 1 )1۸( ردشملوا قو وم

 تاصصا هلا ملخ ءا هاضتقا یکیدتسوک كنامزو

 7۸[۰) رایدلیا باضتثا راد یسکی ندرادتقا

 سول را سیا هلړک ر ادن رکسع رفت كب یللا زو سک

 دی وات هتدا سو رایالب یدل رسّطاح هتکرح هدنملع

 هتلا هقولبا ییامور لردیک هرکصذدقد وق هلو شدا

 ۸۵(۰) یدلا

 هان وار هلا و یارواهرورضلاب نکا هک اکیا

 ٠ یدتا هرصاح ییانوار ردیک سو رامیلب و «یدلکچ
 قرش ه دن داش تاقا ی و لا رلت وع و رسا

 هداننا و و .یدر و تییس دن ودح E re یلیخ هل ود

 تاط 7 هد FF هلتعحا رم هندنلس وژ روطاربما نکس ۱

 نا اسکن نوا فرفح یهزاح شو لک ددک دلبا

 ی ود قرش یکلاع ا لاتا چم طو رش یکدلیا

 طر وو هنس اق ه لی لب دن هرز وا قل وا ۳و سا ایک

 رم



 ۳ ابو روا -- باتک یحرب

 یسونرهوس سوبح كرک و یرلنا رک هلا لج هنرلذوا
 نانلو هدنکلاع ودنک رار هلکنو و «یدردتا مادعا

 تو و هارجا ۰ یدنلنا تبشن هدد درع و درط ا وه

 1 )٩5( ۰ یدل وا توف نرسعلاق

 ا نا ین هر یا ردرره توش تورج ورم شا

 هن ره رکص نداق و «یدبا ودم وکخت یا كه ر ود وشت

 باسا هدنترومأم تیادب كه رالانا یدیفح نالوا ما

 یدالشاب هکم سوک زو لاربت

 ۶ ها هدتساب ی تاو یکیدتسا س واج قدر الانا

 نکل ۰ یدالشاب هاب رج ته وا حب لا ییلص و كاا

 .ریدلیا داسف عا وا لاعا و داشک یدادنسا بای یسرب

 هدننامز و شا تاق و هدنح رات )۸۸( 2تیر قد رالاتا

 یلع وا یشادنرف كه ر ودوت ھت رب هدنناق و كه رالاتا

 ندنع دل وا رس رادتفا ك 9 ۰ یدلبا سولح سداد وس

 .یدتا حسو هدننامژ لالتخا باب نال وا شا هدایلاتا

 هفرش تلود ییایلاتا نیشتس ور یروطاربما قرش

 کا وزرا یکعا عز ندنرادراتوع هلا طبر دنکلام

 هلرک-سع نوګا جور یتسوزراو یسوراسیلب لا رنج



HERاعلا تار  

 بونالتدح رات وع وّرسا یکه دنبهذم سورا یالوط ندنسعا

 . راید ردلا هب هک اح تګ یس ون رهوس هل دارا بابسا ضب

 رن وڪګ ۱ قم راعج هب | دم یم رد لا وتو ر یتا شا و

 .رلیدلیا لاصحسا مکح هنمادعا هللا لج ه نخ قافتا

 هل سدح هل رظذ فرص ندنمادعا ا و ره وس قدر ود ون

 .یدلا افتک |

 هدنهذم سورا نیس وژ روطاریما هدنح رات )44(

 دس كنراسینک و هن رلدرط ندنکلاع كرانایتسرخ نالوا

 قدرودونو .شعا: رشت هنموع ساوا راد طنا

 شرک هدنمارلا دره ذم تب رج هدنکم هکر دن ره

 ندنعبدل وا شو م دیه دم سو را اذ یسودنک هد هسا

 كم ردتا فرخ یتدش یکهدنعح یرلشادیهدم ر وطآ ریما

 هل رهط او یاس ۇر یهد» سو را یکەد هننىطنط ہو و

 ناق كسون رءوس سوبنوجما قت الكاز وس رە روطاریما

 ۰ یدردن وک هل وساتسا ییه رطذ ام ور هلا سوحاس یر )ادب

 ندنرلفدنل و هدنملع كابه ذم س و را هسا رات وعیموس

 هلوسناتسا بویعا تکرح قفاوم هنسیض رم كقىرودۇت

 هنب نیزسعلوا قفوم هشیارب یه هرکص ندنرلاوص و
 قفوم كل وعبم یکیاوش قدرودوت .ریدلیا تدوع

 شنا دفع نخ یانفنا رب هلا روطاربما ینیرلمامهلوا



 O 0 باتک یجرب

 هد زا ا یلدصت كن ەق رم ا یموکج و

 مکح ہلا ذاا زکر م یتیرهش انوار الاشاو

 ۰ یدیا هدکی رو

 هنس ترد بوالشاب هب هعفادم رقاودا هدکدلیا تبشت

 ندرعگ قرودون و ۰ یدلیا دات [ت رج هدن رلا را تدم

 یرفاودا هلا طبض ییان وار هدنسهنس (۱۲۹) یکمدقم

 كق رود اص ندک دا لعیص یروک ذمرهش ۰ یدردل وا

 اعر ندنفرط نونز یروطاربما قرش یقلرادمکح ابلاتا

 ۰ ردد وا قددصت

 نانل و اا واال راد ۵ طنین گیس )۱ ۲۲) ید رود وت

 اغلا یتالماعم و تاداع ندا نایرح هدنراارا هفلتحم لئابف

 مظنت هلتبسن هنمان نوجا كعا طبر هلوناقر یموعو

 ۰ ید ردت الو هب هج هلا ردت ین همانن وناق یدل واشعا

 یاس ور E EE هدرنه م س و را رده ره یمودنک و

 .یدلبا اطعا تیرح هنسه هدنص وصخ

 س وس رو وس نددعتاس ۱ a او هدنملع ی ۵ نسو را

 تاعب# ه دن رفح ناشسر < نانل و هدنهلع روک ذم تهذم

 سهل ییات و فا با وا ش شا شلاق ی وا یەدد س



ETربعلا تام  

 هبه رکص تدعر کا نالعا یینموکح قدردوت

 هدف اف هک تونل شوخ هلا هبفرش تلود ردو

 ر هلو هدنراوج يکلاع املا راشم تاودو شماغلو

 ۰ ید شم زس وک تدنونع ندنلکشت كتموکح

 تدنون وش یکیدربسوک كنسهبفرش تلود مور

 فلا یرتوغ ورا ۰ یدا هدنروص رب یدح

 تالکشم یغندل وا التم قلاراوا و قعاللوف هلتروص

 سم وحدت توردالاب وا ردق هب هک دیا هلا زا ین هیکلم

 تفور ۰ یدبآ ی م هن دھوم كعا وح یهروک ذم

 بج نرم ایل( راتعم ٍتلود قیردوم هیتاب

 قرهشایس هعط ایفار و مايو هن اع 4 رکسع ندنکیدلبا

 دانا رسا
 هرییدنرب كحهدیا لاغشا یه رودوت نونز روطارما

 نوحما كنو و راطخا یکعر السا یایلاتا هلبشت

 هدنسدب ض بتاج كننکلام رارب هلا ارجا هرؤم تاشوشت

EA N REN 

 ۰ ردشعا لوبق نون یروصو قیرودّون
 مور بص بلغتمر مایرفاودا ندنسهلبف لادنوو

 هنشاب هرکسص ندنعلخ كسولوءور یربخا روطاریما

 بونروک هدنتفص رادمکح ه هفلتح لئابق یغنیدالی وط



 IN 3 ان و روا بس بانک یجترب

 قیرالا یرارادم> هدنحرات ( ۲۲ ) ربتوخیزپ و
 ابرفاو لر یییرلنطوم یک هدنرافرط هوط رار هلا

 هلکعا تقرافم ندرلتوغ ور سا نالوا یرشادقرا و

 هل وا لیصش هدر ا اسسا ی رل هی رات میاق و ران و

 اور

 زکدهرق رتو ورم کش ندودلرا رلت هدر و

 ندنهدلازا یرسوغ رادقم هدراروا بولاق هدنلحا وس

 ی هننا ز وام كنم هل. نوه و راح ود هفعص

 تاف و هد نک را ) ۱ ( ااا ااش و آ ان وه

 هل وا کما یرهشاتس توطس كفوو ودا
 لالعتسا هداعاو لاک ١ ییرئاصمت_ تونلسف رتوغوّرسا

 ها ا رادم۲ قاد مان ( قرد وت ) عید اردا
 ٠ ژیدتا

 نلغوا كري ودوبت یسر توغورتسا قیردوفت

 نوجا نیماتیتلاسم ندیاتقبس هدنرارا هلرام ور بولوا
 هلوتاتسا هرزوا قلوا نهر ندتفرط یرد امدقم

IR REE NSدر  
 ههنام ور دالب توش رک هه رام هلراوالسا هرکص

 یهدناسم یزفر وک كندنو هلا زکدهرف و شعا موه

 توغ وزار هدنسهنس (۱ع۷) لاعالاب یتیذوفن هدکلام

 ۱ ۰ ردخلا را یتیم وکح



 ریعلا تار 4.

 رکسع یلیخ ندنراهففتم لئا-بقو توغ هدانا لوا هللا
 ا یار 43 هد هدا یدتا دف هنسودرا جد

 ۰ (۳۳۹ ) رد دراذعا رارف یسیه بوغا

 ؛لادن و و راتوع هدنتعوکح یاشا كاتلف ود صف

 هامور تموکح بوشلر هلیماوفا دنوغرو "دیژ
 كران و نیلف وید هدلاح یرلفدل وا هرز وا كعا مايو هنملع

 ۰ یدلیا ثبشت هایسا كحهروشود یقاف هنرلارا

ASGهدافتسا رم ور ندنرامالشاب هزوا هدنماع ی  

 4)۰ ) ردرادعا

 برطضءیرایام ور هدهدنامزنیطنطسف كوب رلتوغ

 هل ردنک هل رکسع نیطذطسف رلیدنل و هدناکرح كجەدا

 دف هتس ودر اولا رکتمغ ولسا ندا و هلق

 راردا داب ود یتاردوف یو )۳۰4( یدتا

 ۰ یدیا

 لوبف ینبهذم سورا هدنسهنس ( ۲۸۰ ) راتوغ

 ۰ رابدلیا

 (۲:۷) یئابف نوه ناتلو هدهبقرش یایسا

 ییدالب لنا نلا قرهشا ییراغاط لاروا هدنخرات

 ید یرلتوغ یهدناحاوس ه وط هرکص ندک دتا را.دسا

 یتعوکح ترش كننروطاربما مور ندنرتکدتا لاسعاپ

 ۰ یدردشلرب هن رف رط ییم یرلاو سذالاو

7 ET 



 :AE اب وروا -- باتک یحرب

 كز لهر وار صف بور و ماظتسا هنن راتعچ س راتوع

 موہ ردو هب هنا ژ هه رط فەر هدنتم و حس مایا

 هرکضتدکدتا ام زا یتسود را ام ور نالک هن رلوشراق و

 ص.الخ ند هاب و رخ اف ۰ یدلبا تعحام هرادط اف وانس

 ییاوح یعددل وا فقه وتم هنسل رب و نابرف ك رائاسذا ماطر

 روتهم هرکسع هود نانلوا قوس هدهمصوا و

 و كنسلاها امور نکل ۰ یدنازاق هبلغر هدنلحاوس

 هنفارطا كنام ور ندنهدل وا لئاز یرتشهد هلا هبلع

 ایجاد هی د رلب امور یره هوط للا لقت هد رلف رط یسیم

 هرات وع هر و دم "یا وح و رابتعا لسصاف زح هدنسا را

 ِ o) ۰ ۱ یدنل وا لس

 هللا لئابف ضعب رتوغ هدننامز سو ور روطاربما

 ودرار سو 9ر هلکعا لاما شالو لوع بولر

 داربتسا یرر ی راک دليا راسا لرد هذ رارز وا هلبا

 حل ور ۰ رایدتا رارف هروک ذم لئاو ۵ ردرص ندک دا

 ارام روطازپما ۰ یدفار یی را هفرا ردو هد رم نود



 ربعلا تام ۳۸

 ه هام ور دالب هدنراځګ رات ( ۵۰ )هرع#البق رنو

 لروا یروطاریما امور ندنراکد رس وک رات رضه یلیخ
 .یدلیا لیکن ییسهلج و هبراح تاذلاب لردیک هل رکبع
 یرلف دل وا نشعا رو رامتحا تدمر هنرز وا كن و

 هرا ما ی هنامور دالب هب ه دن راک رات ) ۰۰ ( هد)اح

 راسخ و موحه لاعاب کلاغ ارالباو لوغ ندنراقدالشاب
 ردنکسا نالو یروطارتما امور تقولوا ۰ رلیدلبا

 اطعا هدد هسارترب اردک. هنن ارز وا هل رک رب وم

 ِ یدلدا

 یهدنلحاوس زکدهرف رتوسغ هدنراګ رات ( ۳۷۵ )

 ه زا هلراسرف هدهرصوا ندنراکدلیا م وته هدالب

 یهروک دم هدرا تیلق روطاریما ناو هدنرزوا

 هلآزا نیرلترمضم كرد یک ههروک دم لئابف لیطعتلاب

 - رسلحار ید هدننامز سودون رصش رانو ۰ یدتا

 . ردراشللا فداصت هلکنر یلتدش هلتهج یرلکل

 سصقبویمروط تحار هدهرکص ندلیکنتو رلتوغ

 قابا قرهلچا هندالب نانوب هدنرانامز نیب ریلاوو نوبلاغ
 د واف روطاربما ۰ ریدر ویدا بارخ یرر یراف دصاب

 مایق هتاح الصا هلرکسع هدفدلوا تموکح نشن دن

 یدراسعج دل راتوع هب راستا هدا مان سوسیات ردنا

 ۰ (o) یدلبا ناشد رب



 ۳۳۷ اب و روا هک ایک کر

 ۱۹ (۵) سویشافی و

 NE سو روت وا

 ردقج هل زاب هدربباتک یجج وا و یجنکیا یسهیش
 ؛ لاعت هیا اش نا

 ندنماوقا ( انامرح ) و هوس یسهلبیف توغ

 ډا ا داوا نورو بول وا هلو 7 یلکل هیلغ د ودعم

 هدرصع وجا :یکمدعم ندنره ۰ راب دنا نک اس

 والسا هدعب و ( یدالبهچ ) ايو عقاو هدابوروا
 . رایدلیا ذاحتا نط و یرلاروا اردک هنکلام

 (یراتوغقرش ) توغو زسا یسیرب هروک ذم *هلق

 كوب یکیا هلبرلمان ( یراتوغ برغ ) توغیزب و یرکید
 قرش كنیدالب والسا رتوغ ورنسا بول وا مسقنم یس

 هرکصندکدشلرب هدنسیلاوح بض راتوغیز و ؛هدنرافرط

 هراسخ وزواګ ماهسی هام ور كلاع یکهدنلحاوس ه وط

 ۰ یدبا راشعا یده

 را را



 ربعلا تارح ۳۳۹

 AE (۱) سویسالیژ
 4 (۲) نرم واتا

 4۸ سوخ ا”

 ۱ 4 ساد نعره

 E (۱) انجو
 o )>( سوقلف

 :or ۱ (۲) سویئافیو

 (orr)  ٩۳۲ (۲) انحو

 oko )۱( سو تاغا

 or سو زا ولس

 5۳۷ (۱) سولیژیو

 ٥ (۱) سو زالب
 0۰ (r) انح و

 ١) oV ( س ونک دن

 o۷۸ (۲) سو ژالب

 A (۱) سو روغی كود
 E سونایشأس

 1۰۷ (۳) سویشافن و

 تم )4( سویشافی وب
1 

 Oo رس
 ۱) سوتادودا ےک



 ابوروا س باتک یجرب

 (۱) سولشم

 سوباس وا

 سدابق)م

 سو رس ولس

 سة رم

 (۱) سویلو

 ام
 (۲) سوعیلف

 ۱( س وشاناد

 سود ریس
 لس وتان

 )۱ ۱ سويس ونا

 سوء" ور

 ۱( سویشافیو

 (۱) سونیتساش

 (r) نود

 (۱) نوال كوب

 سو رالیا

 سو یشیلبع*

 (۳) سوق

(۰) 
(۰) 

)۳۳۷( 

(54) 

(۳4۷) 

(err) 

۳۳ 

۳۰۹ 
۳۱۱ 
۳۱ 
۳۳۹ 
۳۱ 
ror 
۳۰۳ 
۳۹۹ 
۳۸۹ 
۳۹۹ 
۲ 
۱۷ 
۱۸ 

ro 

۳ 
۳۲ 

Ck? 

1 

1۸ 

۳۳ 



ENTEریعلا تارم  

 ۱۸ (۱۲) ۱( نو:

 ۱۳۷ )۱ ه۷) سوینسانا

 ۱۷۵ (۸>۱) سو ریت وس

 ۱۸۲ )۱۷۷(  سوری و

 ۱۹۳ (۱) روته و

 EFO سون ریش ز
 1۷ سوتا اق

 ۳۳۷ (CE (۱) سونابروا

 ۲۳۲ )۲۳۰(  سونا و

 ۲۳۸ (r) سوريا

 ۷ EY سونایاف
 ۲۵ )۲۵۰(  سورایروف

 ۲۵۵ (Yor) سوت وا

 ۲۵۷ (Yor) (۱) سونفتسا

 ٩۳ (۲) سوتستس
 ۲۰۱ )۳۲۰۵(  سوسان ود

 ۷۲ (۳۹) (۱) سوغیلف
 o سون ايق
 ۳۸۳ سواق

 ۳۹۹ سوی ی



 TAY ایو روا س باک یجرب

 یفلخ و یان كس رطد سونا یرابضصعد ۰ ردة شد راق

 یکیا سوتلشنا هلا سوتیلقاباب یهرکص ندناو یغیدل وا

 نام یک ودا سا دام هام رپ توم وا دن اه هام

 هجهراسو بانرت ځد یراعما كرلاباب یکم رکص ۰ رلیدلیا

 نا وا ی هل عما ان و ۰ ردشعا یداصت هق راتخا یلبخ

 ۰ ردضباف كس یزاح راتو بدئرت رب اب

 ندل ودح یولح یتییرلتسایر جرات و یتیرلعتا كرلاباب

 نانل وا زارفا نیک د هنا لوا نورف نالوا ربتعم هجر

 راګرات نالیرنسوک ۰ یدنلوا حرد هدرز هچراب رب
 ۰ ردندژلب»

 ( یرلتسایر جرات ) ( یرتعسا كناباب)

 3 سرطد

 ۷ (>7) رس وی

 ۷۸ سويل

 ۹۰ )4۱) (۱) دناعلقا

I۱۰۰  
 سوتسروا ( ) ۱۱

I EN) )۱( ردنکشا 
 ۱9۹در 4 (۱) سوتسقس

EP OY) 

۱۵ ( 
 سرۆفىات

 سون ربا



rی ی 0  

 بوسام 4س رطد ندن و راوح و رومشم یهدام ور اا

 اود ولد ره هح راک ہل وتو تول وا 2م هداتساک

 یغیدا وا سرطب یسسوم كناسیاکوش ۰ردزاح یهیاحور
 ۰ رارد هدندافتعا یرلفدل وا قالخا كنا رلاباب و

 دن غ دالب مولا ىلع كناسيلک نانلوا رکحذ

 «یساسداک ب ض » یسلوا دفاتیررما وا و طاس هن راکبل وتق

 یلوصا كن هدیلقت ملاعت ۰ یدلوا بجوم یتیراتشا وید

 امور یتاماظن كنهشد تایعج نانلوا ناب هدوراقو و

 "اریواب "هل “سم "ایلاتا بول وا عبا هنرما تنساسیاک
 ادای ادال لاخوت رو امایسا. هارو افت
 امور هحدشد روما راکیلوتف یهدنربهبعش مولا ىلع

 «سئانکلا ما »هر وک ذمیاسیلکندن راقد اط عج رم یتساسیاک

 ۱  راکبل وق ندا داكا عج م ییاسیلکو ۰ رلی دالیا قالطا

 ۰ ردهدنرلهدار سوف نوم )۱ ۹ ۰( یرادقم

 2 هد رات هل یسهباحور تسانر كناباب رلخ روم

 تروص یتکیدلبا مدقت هنرابصنم كنهناح ور یاسور

 لدرلب۰ یرلخروم ناتس ور «رارویمهدا ناب ءدهیعطق

 ۰ رارود ردهدننرف ىج درد

 ىلع و ردق هنا كنرصنع یصجوا كدالیم

 ك 2 رات ندا قلعت هرثاب اب هد سه یحرب صو مالا



 ۳۳۱ اب وروا س باتک یجرب

 راشحا د رل ھم كسول واب یداصماص و سوش و و

 قلطم دحا و لوح تانح هلا در E را٤اط ندا

 ۰ یدیآ رار و هدنآ نالعا و یا ربا یهدل وا

 یعج قد زا ندنکیدلبا روهظ سو را هدانا 3

 هغملا نکو ا كتاضا رتغا رلساباب هرکص ندنا ردنا لکشت

 دح ور هل مات اوا ید امعیراکدتا طار هرارف و مايو

 ۰ راي دليا لجن 41 ح و رشم

 ردق هنلکشت تداد ل رایج ندنرف یر داریم

 تونل وار ص٥2 راو اط زعل د زاب هدالاب راض زعم نداروهظ

 ۰ یدنلف He هل راد و ندنعدل وا قوح ك اهد
 ۳ ۰ ف ۹

 هل اک احم كەر وک ذم داقع ندنعب د) وا قلعتم هڪ رات زعاتک

 ۰ لدمهروک موزا هح رد تاصا را

 اقا شب

 رانا

 قرش تفور یقوش «ردکعداباب هجنانو (اا)

 ره ك راغعسا یرانایدسرخ ب و دوس یراناءدس رج

 هدام ور یر ۳ رکص «یدبا راردنا لایعمسا هدب رلعح یهر

 صیصخ و قالطا هنس ر كنساسلکیکبلوتف نیتال نانلو

 ۰ رایدلیا



 ربعلا تار نت ۳۳۰

 ندرلی والوقین یرلررمض هد كنهشاط وش ۰ رایدزاب
 ی الو ندرن و ۰ ردشعا زینت ۶ وس هدباقع و ع هدایز

 هند هلیمات لیحا هدو بونازاق هعیاش ترهش هلتحاصف

 ۰ یدلما فلات زاباتک قامت

 قاط رب ود لاو لالخا ییداقع كرانايتسرخ

 یربلو هدیفاط ر كراندبا لالضا قلخ هلیرشذ راباتک

 هژیسهطدا و تعببط قانت رانو ۰ردراهشاط یژیروا و ۰

 ۰ زلیدبا هدندافتعا صلح ندنطلست كسا وح

 3 رانایتس رخ هحاسع ترضح هدنع ورش كتا ر صن

 قوج كب هدهلتروص ضامعا هتعیبط یرلکدلیا داعتعا

 یلبخ هجربیصسم تروصو «یدلوا عیاش هیفسلف لاوقا
 ضارمعا نانلوا رک ذ «ردشل وا ردصم هلادجو ثح

 حور یکراپسوندکم رار هلا در ًاددش ینیلت ییاعصا

 “لدا قحهردناق وع هدناب و و راکنا یتیهولا كسدعلا

 ل وماتسا یکه دنس هنس (۳۸۱) اد زلرم . رایدلیادا را ه دب دع

 یتیرهدوج وم ےلاعت ردنا مکح هنن رلطد كت رابه ذم ییعجب

 . ردشعا اجا

 ےناقا سولب ندنتس هفسالف كرارمصع وا تكلذک و

 یهدعونفاره هللا ضا رمعا ههیارصت دیاقع هدننع هل

 E MEP هبحروم و ۰ یدا و ردفانم هه ولا ۳



 ۳۳۹  ابوروا س باتک یحرب

 هرات دنا د ودعم ندلماک

 ید نصر ران دنا یعس هغم زو یتقالخ | رانا ينس رخ

 هدلاح یرلقدل وا نایتسرخ هدنرظن موج هفاط و ؛یدنا

 هیفام عمر دنا مارل ا هد دافتعا ت رقت دمانرصا هل دراذایر 9

 قدیع ترصح « و ردا ب راکترا ی ءو ره كشحا وف

 مث ره و تی تورو e تد رح هب دینارمصا توعش

 4 1 صالخ ۲۷ تاکترا تام و رده ره

 هد رلارا درو قلانف ره تور دنا ردو ےس هح رد عا

 کب هلا لیحاو ندا داسفا یهسارصن دب امع

 هدرهاظ بودا روهظ هدننرف یی اد زارم رلذ و :یدا

 یاوهراعسو ده ز سابل و بطاح ۵ E ا رد : وال و وقس

 هد روص نام نده اھت ظ و ظحب قلخ هلا 2 ا

 هل رله دږمع ا )0 رح یهفسلف و نون ن ی زاید و وک

 اک هد) وب قحهردناق یدرانهد كم وع لارا 6 و



 N یا ۳۸

 هر ندکوک (طیلقراف) هرکص ندنا ندنفیدلاق صقاب"

 دودعم ندسرف تادویعم ؛لرهد « یدلیا لاکا تونا

 ترضح هدلاعفا یراقدل وا هدنداعتعا یرودص ندا زن«

 اةدبطت هب "یناص ته دم یلیعا و «رلیدلیا تیس هناسوع

 یراکدریو یتسانعم یلوتسم رو یتسبر رارب هلا ریس

 “هدام یرلکدتا ریسفت ود تاظ غیرکیدو هرعیبط واف

 LR یکیا كس را دق داعتعا هرز وا قوا دفشک

 كاع ند ینیدوج و لرمشهلا هدر و ریخ ها رب ترابع

 نددر لاصار هبرشب ماسحا ردنا حزم هنلوصا

 ما ربا یداعتعا یدتا مرد ند ربح لصا حاوراو

 ندا نایرج هدنرنب رانابتسرخ راش هلراقاطو «رلیدلیا

 ام «یدراو هداعلاقوف هجردر دناعتو یخ

 یهدلا ردا ا اک یاد قدتع دمع ینارا

 باتکر هبا لیوحت هلوصا صوصخ هنسودنک یرالیعا
 نالعا توربو ییمان (لیحا) غنترا هانک وش و تف

 «نلماک یسلرب دلتا ترخ ندا عابنا هب یتأم ۰ یدابا

 یوتام تعذم تولوا مصنم هب یکیا همان نیعّتسم ی رک د:

 جابو كاسر وب راب ااو یا عب کر
 نر و كحوک یکبا نوا و نوراوح هدتنا

 رتسان اب ماطر كرد ارابتعا فقسا کیا شع ود رادرک اشو ۱



 یو اس فض

 ۳ ۷ ایوروا بس باتک یجرب

 نهد « راش رکا توس ۵ ولت را ندنواط هوس الو

 هرداکد بحاو قلدصت دل راش یکح هرم هدنا لوبف كساسنا

 لوبف لقع یسلوا هلانا كناسيع ترضح هیلع مات

 ترصح لرهبد ۹ نص ەن وا لو هدیع و ند > همه دنا

 راکنا یتسنوهال ناسلوا لوبف هج رنات سرخ كناشيع

 تو و یییدن ل وا دمت كملا ر E ی تدنوھ ا اردنا

 تولد رز ۱ هدد لص نا ةد شعا لوزت هرز وا ندا

 ید لنو ۰ رل دیا هدن دامتعا یکیدلیا تعح ر هراس هن

 ا هدرلح رات وا رببش یرلفدزاب یواح یداعقتعاوش

 ۰ یدنا روهدنا لوادت _هلسات

 هحداعتعا ران وبا « یدنآ راس وسا هد قاط رب كن هفس الف

 هعد را لیحایا هل ماب لسرلاعا ۰ را دنا رف ندرلذت رک

 ماطر زابرک “ر هدنمان نوعس هن راګا راب ۹

 ۰ رلیدنل و E زنان ار یدردش راق راز وس

 رب دا توس 4 ییارا "ییأمیفط یوتام ندهفسالف

 ۳ ِِ E هد سصع یچ درد لد الزم

 ند رانو 0 3 هسا س 3 نو وا ی ریست كنلاوصاو

 اع دا ران سم رج یی راکدتا لوحد ES ی وساع

 تونم هدنآ لکا یدد یسیع ترصح « رلب ونام ۰ رل ر وهدا



 ربعلا بارم ۱ ۳۲۹

 داعتا لداق ندا مرشد ره و هرلصا داع هده وا دم

 ۱ .ردشم ریک هتروص رب قج هیمهلوا
 هسدس وذغ یقاط ر كن هفس الف نا ردش راق یی هر وک ذمدامع

 تفرعم هصنانو ىظفل سیسونغ ۰ردرلیسونع بوسلم

 یتانارصتهدام ور كسول واب وسرطد راتو ۰ ردهنسانعم

 هدانا لوا . رلیدتا روهظ هدنفو یرفدشلاح منا ات

 قوفام كن رافوسلیف ناو یسه-یحور هفسلف قرمشم

 ج هلا بهدم یرفدلوا شما ذاختا ويد هعیطلا
 كتا مص ند یئ: را هشسلف تار وصت دشاط و ۰ ید

 . هغ اف هکرلیدلیا انتعا ردو لوا هدکعا حزم هلیلوصا

 هشاط «ریدرتسوک هدنمکح دحا و یش یتناید لوصا هلا

 هدنسا راتاقولح هلمح بانج یسع ترضح » هم ورم

 ندنطاست كناطبش ۰ ردلکد یش ر هعشب ندهطسا و

 یثره و ۰ ردنوعبم هللا فرطنم نوحما قهراتروق قلخ

 رورش تولوا یعنص كتح باج نالوا العا هلا

 قامت ا تن ارا تالف هام او
 رنو «رلیدنا هدنداقتعا «ردا رودص ندرهدام نزسکعا

 « رلیدتا فيلات راتاتک لرد ح نم هلل وصا هفساف یدنامع

 هلا ليڪا هدنرلادتا یسیل وا نورف كدالیم هدراباتکوش

 ِ رب دنا ل وا دم
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 ro اوروا س باتک یجنرب

 ره ندهروک ذم تایعج یک یکیدلیا فدا۔صت هل ولت

 10 ییمج وجاب و نسج لصا هدنسهرا كدر

 یمهرک ادم كالئاسمیراکدلیا ما ملا كن هففاسا نالوا تاس

 ندنکیدتا لکشت د رتسعج ضعبەدنلکش عورف نوح ا

 تاروت و لیحا یهدلا داقع نالب ردت! قلعت هتبناصن

 رارب هلا دعا نا قفو هل هرابامک نالند

 قجدهیهلوا لباق یهنهذ تاعوفدتو هیلعع تاعطت

 . ردشم رک هب هست لاکشا

 ییدنل واناب اسصت هد وراق و رار هل رالاح و

 ندعح تروص نکا هده م التسرب تب س هرزوا

 هدہعب ندنسهیعیمح لوصا یهناصت دیاقع اردن روک

 هدن راک.دنرو یییرلدصتم ردق هراهجرده درتناشلاح

 هلهح و دصالخح يد رڪ و ندنهدل وا تبا ہک رات ۱

 رول وا حج رد هزعانک یتا هح ور

 هدالاب - راناردشراق یسهیلصا دنامع كرانایتسرخ

 هدلا تولوا یرقاط هفسالف ۰ هلهجو یکيدل تسوک

 یرلتناید ساسا ندنغفیدل وا ید یس هەن لیحما قووم

 هعب را "هد و وم لحاا و دعا ند هیعیمح تیعص و

 بتک هلکعا فداصت هناضفاتو تافالتخا انعم و اعضو



 و نی نور یا را شا مد ی ی یه
UA A ۲رو  

 ربعلا تام ۳۲

 یمانا كلا رم ترضحو ینیرقدلوا هدننالض
 «رایدتا لیعد 1 نالعا یسهدیعع یبدل وا

EREان ودعقلخ هاذ هنس )٥۱) لاد الرم تیعچ  

 2 ا زام یف هدنسهرق (یڑک یضاق)
 و «یدلوا دی هرزوآ قلبوا تک نم ندقتیا

  وید ىد ویعسد ه رهنکبسا هللا فقسا مان سش وا یاس

 ترابع ندّسهولا هدحاو تعبط یسع ترضح ۳

 ر ندنیشم یکیا "رهوجرب ندرهوج یکیاو یعیدل وا
 یراق و هدنداقتعا کودبا مونقار ندمونقا یکیا ؟تبشم

 كنتعج ق زاو نالعا یضفر 1 تک وا تعج ۰ ی دا

 ۰ یدلیا E یدرارف

 ندنرحک و ۵ لوس هرات )0 (or لد الرم تعج یصسب

 هلا فقسا مان وزو اس كو و دقعنم

 «یدبا هدیعع یراکذلیا نالعا تن رله هدحا و تعببط

 دنرزوا رارفوم هلکمر و رارف هدنرملع رانا تیعجب

 ندنساد:کح قرش یرلتلم ییوعءب و مرا و یطبف

 « ردربشل را

 . قرهنل وا دانا رازف رب هدنلکشت كتبعج ره تسلا

 دیاعع هلا د و ربع اما یکیدابا لرعس لنز ىج قد زا

 انس تک یک

 2 i Sh نیا ین یا



 ۳۳۳ اب و روا بش ناک یر

 كننیعج ق: زا یی شە كسو را یمیی ب ویا ۱

 روطارما هدنسد د اړم غ رات (۳۸۱) تیعج یشکیا

 ترعچ تادس ۰ یدل وا E هدا و اتسا هل ما كس ود و

 a» ردق ولحم سد»لا ۳ « كفا 2و هدنمار ورک ِ

 بکر ندققسا (۱۵۰) تیعجوش ۰یدیا یہعا اعدا ود

 كیا ماع E ی وه ال دعا جور ردا

 ناسا و مات هلاقرهل وا هروح سه و قیعح لری و حور

 هوالعلاب هشاس رارق هدو و «راید رد الرارف نک ودا مات

 ۰ رلیدرب و

 یشکیا هدنسا ام 2 رات (1۳۱) تروج ا

 ما ساتسدا ۰ یدلبا عمح ه دن رش سا هلل ما كس ود و

 ام دا قلم 4 رداکد یمانا كرمالا هو ترصح ۱1 فا

 هدام ور ۰ ردشل وا دووم هر وک ذم تعج نوڪا یکیدلیا

 .نالیدا لیکوت ندنفرط سوتسلش یحرب ابا نانلو

RORتیعج هرز وا قل وا هدندسان ر لالد رمس قلرطد . 

 ساتسا فععا رقت )۲ ۰ 2 یییدل وا یواح كن هەموو رم



 ربعلا تا تر

 ندنفرط شوت البو «یدلیا چ هلا ارذع عرصو

 توقااق هرکص نوک چوا ندفدلت وف هرق ۰ یدنل وا باص

 ۰« یدروط وا هدنفرط غاص كنسابابو .یدقح هکوک

 هرکصندن و ۰ رایدلیا لیتو هیس تنامایرارقوش

 یتیدعع تیعجر هدروص سوباس وا قیرطد هیندنطنطسف

 هفقاسا ندا مع هلل را كاطنطدق ۰ یدتا بسا

 كعا ور یبهدم وشو در ییبهدم كسو را قیاس

 .رایدتا ترضو ریتم یموینام وا ناتا

 نانلو هدنبهذم سو را هرکصتدتا تافو سوباس وا

 یا لرعا .لزلج هبط ها دا
 .تهدم و ۰ ریدنل و هدامدا کیدا ردع هدنفح سو را

 ترصح و یتفیدل وا ترابع نددیحو قح بانج قح

 هقح بانج  هلهجو یررف كنتيعج قازا - كنابيع

 دیعب ند بهدم یلدا دافتعا یوا ءو كرم

 ندنرلهدافا رانو .رلیدلیا مت _هنیطنطسق یک ودبا

 یدتسا كعا لوبق یدیحوت لرهلک تعاند هدیطنطسق

 دعنم هلغملا رخ سو رک یسویقسب فیرش :سدق هددسا

 نایک د وت وک تجر هار د و اراعا ۵

 ه:یرلاق هدنداعتعا ثم

 ما ود دیه ذم رب راروطاریما هرکرص ندّط:طبق لوس



 .oor ی ی

 ۳۲۱ ابو روا  باتک یجرب

 ندنرڪ و هد رات (۳۲۰) د زلرم تعج یک ر

 د ردنکساهدقن زا هلل ما كنبطنط بق لوب مدقم هنس( ۷) ˆ
 ندفعسا رفت )ا ۸( E سایر 2۱ الا قلرطل

 ۰ یدل وا نرخ هرز وا قل وا 9 زر

 لوح تانح و راکنا و در یعع كح ارم قلعتم هب هل

 رارفا و قیدصت یتفبدل وا هم ندکیرشو قلطم دحاو

 ak تك و را اا تعج شاتر ندا

 دلم وات لئاما ید از + راس ابسکلا: سو نط ف او ناف

 هراز كادوا ردناسکلا مولا ر تجب

 ۷ هارد "ه درمع هل ر ردنا کلا قرطب هرکصذدن و

 هرلیدر و رارف هرز وا یا 4 و نوعا یسسات و عضو

 طرداص كم وع ۰ م رتنأسا < ا رددعا و هلا هک باب «

 سلا یسع نالوا دخاو بر تلذک «ردقلاخ كناتشا

 ۰ ردعح ندعح “رو ندرو ۰ ردلغ وا كہللا هک مربناشا

 هاباب هدرهوج ۰ ردلکد قول «ردشعوط لوا ندیشره

 دوجو هلیسودنک یشره ۰ ردیرظن و كیرش كنا و یواسم

0۹ 



 (۷۸۷) اهدا )¥(

 )۸14( لوا )۸(
 (۱۱۲۳) ام ور )4(

 )۱ ۱۳۹) « ۰ ١)

 (۱۱۷۹) ناریت ال (۱۱)

(۱۲) / (۱۲۱۰) 

 )140( نوبل (۱۳)

(Yé) : (۱)٤ 
 (۱۳۱۱) هناب و (۱۰)

 (۱4۱4) سناتسنو (۱۰)

 (۱:۳۱) لاب )1۷(

 )11( مورخ )
 I ار
 (۱۸۹) امور (۲۰)

 بی لک ردو ۵ ریس ندنسدک ر هروک ذم تایعج

 تر وص e N E شد وس ندنعبدل وا لععرم م اس الا

رکج هدا حاضیا یاهج ور هدناتک وب ینرا رارف هل راک شد
 ۰ 

 ۱ یصج وا ویص کیا یواح یم ریخا و یطع ونورف یرردید

 ۰ یلاعت هلئااشنا ردقحهنل وا ناس هدرداتک



 ۳۹ ابوروا س باتک یجرب

 ۰ یدبارارو هنل و هدنف رط تدرثک ۱نقسا سا ران الوا ددر

 ندا تذدخ هلا ازدا لاک هتقیقح ثالذا ىلع ءان

 ا راتو هلغملاق زا كى تبالص و تناطف باععا

 . یدلدبا زورفا یسییک بول وا د ورطم
 ا اواز ندضارغا ا ا

 f هد تایعج بول وا یلاخ ندنالدبت و تانولت

 یحرب و یدلیا دعابت ندنقیفح راد عیطلاب هکدتا

 ONS SS )۳۲ ۵) لدالم نالوا یداععتا 2رات كعج

 غلاب هبه عفد یمرکی رایج ندا لکشت نیکد هن وکو
 یراداععذا لح نام ز هج د زارم 2. رات دل رابعچ و ۰ یدل وا

 ۰ ردهرزوا یتا هجو

E 3۶  
 هن ارضا هال د تناسب

 داععتا ۶ را عاما ل دعقد

 ( rro) قس زا ) ۱ ۱
 ۱ نوا )۲(
 ( سفا ۳)

 (i یوک یضاق )47(
 ( لواتسا )°(

0 : (7) 



 ی ی ی ی ی ی

 لا تارع ۳۱۸

 یا وا لام بولوا مات تراقب یر
 چاقر هدسجرو یغجدیهلوا عالم هتک | ناهذا

 هدراګ رات وا ا یتح هل وا 0" هن راکفا قح الت كمدا

 هلت وسان تدنوهال و هرم ندکرش تیهولا هحامور

 زونه یسهنادحوم راکفا یعیدلوا سدقم ندجاّرما

 ڭكنەد ودعم صاح ار هقیفد وب توی رب هدنرنهذ كم و ع

 ندهلملف دارفا وش هلتهج یکیدلیهدنا ررقت هدناهذا

 مهفت لاح تنیقح ههرشک دارفا یهدنراملع هتک

 نالعا ییدافتعا دیحوت رانو هرلع ءان ۰ یدبا رارویمهدا

 قلعتم هداشرا ندنلالص هار یرلفدل وا كلاس قلخو

 هرات رافح ودر ل راتعچ ندا لکشد هکدتا نام لئالد

 ۰ رب دل وا ده

 - هرزواینددنلوا رکذ  ییهضماف لئاسم ثاذکو

 یشاندلوفع تافت بولی هبالک | هک زا كب هدّنعچرپ

 لرنانلو هدنعج راز هلکنوو یعح همه الک | یغوج

 هح هتروص هک اع یرغاط نایلوا ردتقم هک اردا

 - هازاف یشر هقشب ندرپشت یندراقلزسرادتقا رلهسشراق

 ذوفن رها قیدصت ییآر نالوا هدتلفا و یراقج هبه

 ه البیتیرشاب وشراق هارا تیک | نالوا عبات هتموکح

 هدنرانهذ . هج هلئسم ندراهلوعم وا هلتهح یرلقح هناغوا



 NY ابو روا دس باتک یحرب

 قتالماعم نالوبعوفو هدرصع وا دمیجانا ید هرتفر

 ۰ رزنوک

 ا و شف رم مهمات را قوا و هر وک
 نالعاولوبف ود لا و تاک نال وا لوادتم لب رمان

 لاطبا یرباتک راس نالوا هدلوادن هلان لحاناو
 ٠ رایدلیا

 قفاوم هن رکیدکی جد هعبرا لیحانا وبشا هکوبلاح

 كب تا طقانتو تافالتخا نالوا هدنش یدرد بویلوا

 عاوناو طوزم ربتغ ههاسلسا تادنس هلو ۰ ردقوچ
 تفیقح *یرح راباتک نالوا طولح ایارس هللا صفا

 كند وق رس لیا "هر یادم دیا نا ًانادحو یراثدا

 0 ا ارالعا نالوا بج وم یاضاعا و یضقانت

 «.رایدالشاب هک اش بولا

 ددماداو جور یکلتسرتپ هسیاهروک ذم تایرشن

 ندنهیدا راب دن رشبا كن اجا هلطاب راک فا نال وا یعاس

 هدرلنا- هلهح و ییج هلل وا لیصفت یرلهدیفع هدیعاشا

 هددعب را لیجانا رار هلا ماود هت الاعا ها هطسا و و

 نالعا رانعم هلتروص تاشرح هدهظافلا قاط ج ردن

 ۰ یدایادعاس نان را دیحاوت یموع دامتعا هلکعا

 ندا قلعت هساسا الاسم قلعتم هند کردم والعم



 ریعلا تار 1

 لر lL ترصح ۰ نیت جد ندنرال وا

 هج زم نکا لود ط وصمم هلا داسا اسو خوام

 ندا لوادت هما ل را یربهداخ هدر دح و هعشع راکفا

 هددرت قوجك هدنسا را لوقو دری هفلتح لئاسرو نوک

 3 هح ردنا مدارص) هك ہنر نیو رط رادد رب وش ردنا یقداصت ۱

 ه دن رکا اعضا هعسع راکا : یدلبا راهظا راتدش دن

 راکفا راذ ال وا لع وتم هلا هفساف و هل طأب ۶ دو بها دم

 هلا سا هلتروصره كنهبسد هلتبسد هناا هددج

 ےلعن یربکدتا سشذ هلیمات هف سالف . كرلنو ۰ رایدبا رداق

 هدبدج راکقا ۰ یدش زاق راباتکا ماطر هل مات لہڪا هد دز |

 كحهدیا هلیاعم هن زا هفسلق ےلاعت رانا هدنن ورد ییاصعا

 رکید هلا را هلا شر «رلباتک یرافدزاب ندنهیدلوا رادتقا

 یتافالتخا ۰ یدارل نمهدنا هلام دن راباتک نالوا ترابع

 یکعا نالعا یینالطب كن رارکید قیرفتلاب ییراکج هروک

 - هرص نو راوح لاعا كسول وا یت > ۰ شدردشل رارف

 نال ا یکی « اخ هرب وسدع هدنس هلاسر رپ E prt ۵ دردم

 یغیدزای ود « زکیددتا لوبق كياچه یرالیجنا قاسطرب

Dh EE minn a LSتر(  

 “س حج حج

 سس — ۰ ۳



 ۳۱ ۵ ایوروا س باتک یر

 7 قلناشسرخ هحام ور »)ی ندنآ و رص هلىتلالد

 ۰ یدلیا
 التسرب تو نالوا یرلع دو ته دم ارل ولام ور نکل

 یو كلنا رخ ندنشدل وا لبا ر نو هلم وع , زاکفا

 كتینار ےن یمظعا ممسقرب كنماصصاهروک ذم راکفا کنم

 * رلب دلبا لیم هع,و وت ها لالتس رب تد یس ةت اتا دعا وو

S> ۱هدوراق و 1 كس و وما ندم ور یاس  

 را یا كناریبعت ین ۵و راحا كنابدا _ . هرز وا ییدلسوک

 ی الج هب یظعل عازب ی هه ذم تشابم هلا فطظءع هنو

 راکفا كعا حم یدساف ua ساس | جد

 ۰ یدنا یشات ندنس هناراکطیلعت

 E نارو E ته رتش لسحصا هاسدع ترصح

 ۱ یا دن را هایشان کاوه یا
N oeلیحا رخ مدعم ندنعفر ام رت طح هرلا 7  

 كنو راوح ۰ رایدمهلوا قفوم هنربرحم و طض هدتر وص ر
 فا ندرت دود ثب سد حیا وسع ند یرلدرک اش

 یدل وا ریسه همان ليڪا رلیاتک و ۰ رادد زاب اما ماط

 یلدل وا لزا ها سیع ت رہ یار ج كلران وب هد هسدا



 عن

 ربعلا تار ۳۱
 سس سس تی

 EES rea شیاسا اردا رنایتسرخ ردق هننامز نیطنطسق كوب

 نرومآمو تعوکح هدراتفو کا بولی هروک یتیزو

 ٠ ردنا تدعم و رفح هدننلا یرلباذع و رق كنهنام ور

 یر هج والشاب كن ەد دش تاسذعت یرلکدلیا فداصت لرلن وب

 ۰ یددا هدهنمزا ناسلا یتا

 هدنمدنس (دع) كدالیم «هدنامز نورا روطاربما ۱

 9 (44) « » ٠ نیتمود ده )۳

 « )۱ ۰۷) « نزار و )۳

 3 ۱۲۸ Aa a و ۵

 دف 3 » اللااراق » (

 « (ro) « « نیرسعه 7 1

 »۲۵ ه سوسهد »۶ . ۷

 « (o۷) « « نند ربلا و « )۸

ARNON Ol SF 

۱ D ( ۰۳۰ ۳) « « نل ود ( » 

 ندنع ورس تاد كلنا سرخ هدام ور الد ىلع 3

 لنایتسرخ هدنفرظ تدم ندادادتما ردق هنسقرق زویکیا

 یدل اق کک و یراکدعا قداص)

 ۱ سولح هد مس هنس )۳۰( لد زلمم نیظنطف لوب

 لادن رله یسهدلا و یسهنس ید كنم وکح بودا



 ۱۳۷۱۳ ایوروا ن باتک یجرب

 تنذا ول ردره هدن رلملع رلثاساسرح نوربت روطا ربما ندا

 یتسناصن "هدرعع ندرلولام ور ۰ یدلیا ما ود 4 ریکشا و

 امت ییوسعند هدا ر وا هدودرا رح یرلندا لوق

 یلیحا هدهب ردنکسا هرکص و یسول واب نانلو لوغثم هلا

 چد a "یسدحوز ؟یسانا «یدرشا لتف یہ رم

 كنام ور «یدلیا مادعا رەد ردراو یرالیم دنا رم صت

 نفاس رخ یو توردتا قارحا یسودنک یفرط ۶

 داوس شا ها ییس هصن ند راک هد ىدا

 +یوتسا تی دعت

 قوح كس نوا میم یجلناینسرخ نام ود روطاربعا

 عوج و سج یا یانح و ۰ وهم نزد) وا مدا

 انحو و دلا زا یرلت دس وا یفلخ مود" ۰ یدلیا نم

 یدک فا انح و هلکعا دیک ید رالءدس 2 فرم هلا

 همادا یکیلتسرپ تد ۰ یدبا کر نورمن نا زار

 یفتسایلشروا بورتسوک راتدش نوجما اقا ییناصن و

 ۰ یدردتسا لو -یاعع

 ضصعاب ك هربد ورم و هرن ایس رج نیب ردا روطاربا ۱

 قلخ نوجا اھا ین رابه دم كن دادجا ۰ یدا

 ۰ یدنردل وا



 O N E را ی کین یا ار ی ۹
ATEف ۰ 8 رو  

 CP 0 و را 4 ۱

 رس

 ربعلا تار 1 ۳۹

 «یدام “د وهم ربع دوهم و ندرلنامساآ یرلکدتا لع

 تالذكو « رای دارا ذاا هلا یجدییغوح ندایشا یره وح

 هد ریش یراکدلیا تاحا و قدارص] هد رلعاط ؛هدرلهرد

 ° راد دنا لع رص وصح هلا

 هحراولامور یسهفاک كن هبذث و تادابع مالک لصاح

 یدبا تیر

 رد .Nt و رايد و ن کا رز هاکلتسرپ تد رد و

 هرکص ۰ یدلاق رتذا و فراج یراکدعا چ ل

 ۰ یدل وا عاش تدنآرص) هدرا

 وش ۰ یدا راو یرللکیه ردق زویئرد كراولامور

 رثنهاک هدنرلحما هک یدبا عنصع» تیاغب یرلاث ل رالکره

 ندرلن وف ؟ندرلز وک وا همانا یکهد رالکبه و تیغ لب

 نکا یدبا ودا عدقت ونابرق ندولناونح لاو
 وس ۰ یدا و هد راکه ماط ۳ هرز وا قلوا هعرط

 ۰ ید راک د مطسم ۳ یرلیحم رب یرالکبه هات دقط

 منا ره ۰ یدا رار دبا قالطا ها عام توب هرن وب

 O هدا ورد تولوا ی راد ہعم ید وصح هد رر

 ۰ ید ریلی ردنل و

 هتد ا صن هدا یعیدل وا عياش تسارمصذ هدام ور

 ك راذدنا داتعا هلکلتسرپ تد و تر و هرن دنا لس



ol 

 ایوروا س باتک یجرب ۹1

 ردٌشعا ر وهظ رلفل وم ر وهم ید هدن رلا را «رلولاناتر ۰

 أ ربخا ند ران ال وا 6 ایم هدانلنس رام ندمتم دفن اط لوع

 یراربخ كراو نکل ۰ یدلیا روهظ فراعع باعا

 نه هنل وا ۱

 هل تهح لاتف و سو "یدامغ و لاوحا تاب رلقنا رور

 ند رلف دم هل وا ردتعم 4 هلطدا یرهدوح وم فراعم

 ض رم نونفو م ولع یکهدن ربا هد رخ ا وا ی وا نورف

 ردشل وا ۰

 كتاف ساق و یراعم و م ولع هح رام ور كف عیانص

 لکد 1 ندرت جد میانص هدرانام ز یکیدتا حسو

 د هکلرکا ی راتعنص فان رنامز لئا وا . یدا

 ج «كرح رب وصد شه ؛یساشلا يانا هرکص نکیا

' 
 ید تروص رله وہم یس هدر را هاب و ليام لاعا

 هد: س هلج كن هسفن عیانص یک تاسهدن و تاعرص ر

 ۰ رایدتا تسک تراهم

 ییرابهذم رایلام ور یکسا - قلنایئسرخ و تهاذم

 كنناتو تادوبعم راس و لر وژ .رایدلا ندرابانو

 هدن را هعُش) ندو ۰ یدىا ا داكا دوبعم یدسیه

 حودع ههعاصث «هجهیلقع و هدسح یاوق «هئاضف
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 ات یی هبن وط الفا دعاس ردنا سرد ۵ لس هس رده

 ۹ ردنابشس رخ یسانا و یاناب كناذ وس ۰یدتسا

 هرکص ۰ یدریک هلا یصس ند یتیرادنا كننامز

 هنایفساف بونود هنکلسم یی و یعددل واتئاس كن دادجا

 تئاص هحهدیفع ۰ یدبا توات ك یلعع .یدل وا كه

 دو اوا ادم نوهقنا هامشار ره تاد یش حاد

 یفالتخا و ۰ را رد آف التحا هد ربع قا لاردا یا عا

 جاو كس هنس هلچ ۰ ردا تدخر :ندرک اردا هشیا

 هلتل وهس كنسيف هسل وا نکم لاح ناب هلا تادافا

 موم اب یم هلج كن هعداش نابدا ۰ رول وا نک یرلداحا

 عرش ًاقبطت ههفسلف نالوا یراح هدنرهنابم راهعیش
 هلا یر همام تافارخ هل اتو تد و ۰ رادمزال قوا

 هک ا( وقشدت لا تایفساق ناخن یرلتابد لئاسم ارد دته

 ۰ یدآ رد

 یکودا عاق هلا.حاورا یتسایسو تیانع كنامجیتیعبط

 .یدناردنا سیردت یدافتعاو هدنعلاعت هک دنا هدنداقتعا

 ؛ رنک ؛ربولاسامرج نانلو هدهامور كالاع



 ER ابوروا ب باتک یجترب

 «یدلبا تسک هو تیل ویعم هدصع وس ةلها و هلع

 تونل وا ناردن یعاعت كنان و هفسالف هدرلیماداقا تادذک و

 روهظ ریهاشم یک نویلوت «نوزاف "سونیترات “سویی
 . دشعا

 ليم هنس هغساف سروعانف تبعج رب ندرلن دب 1: نسردت

 سود ؛سونراق یرروهشم كتعاج وش «ریدتا

 یق رفا نویدیش ند ربهاشم «یدنا تاوذ مان سول وقف
 سویناتعىا نورات نیلم ؛دروقانیس *الوقست سوژطوم

 سوه وردنا ؛واربت و هب هفسلف ص وصح هه دم ییا و ظا

 یا وانا کوا و هن علح نونا وار ولت

 ؛ سوالیسارت و هنبهذم هبروتیا سویسارال "سونایقول

 هقراتولپ سوپ "سونیسوت "سوقیا "سویلوا
 هرایدا تسانم هتاف اف نض وصع هنبهذدم نوطالفا

 ۱ وا ایر م
oe. ۱هو  

 ضع هتاف ساف هحام ور هدب لیکو نوبخت وا دا دزام

 هژرمات هن وط رلفا هدربصع وش «یدل وا ضراع ربعذ هبه

 رد شا روهظ ام ضعب ارالا فلاح رتا

 "یدبا ریش بیرق هنراپهذم رایت و یرلعاعت كرانوب
 ا سوب وما ندا روهظ هدروک دم نرف



 ی تهی ار ی یر

 اتام ۳۰۸

 سوت ر یلزوکلا لراهدیصف و ۰ ردرا ویرلهدیصق ددعتم

 هجرت هب هجزرسلارف ران و هک ردراهدرصو نالند دم ابلت و

 توف مدعم هنس (6۵۲۲) ندنرعه ساتسا ۰ یدنلوا

 ۰ رد وا

 کف هک ونف و مولع نل ةر وا قرام روطاریما

 مان نونز هج هفسالف « ردندغاط شعا ترام

 . ید لغتشم هلا بتک هعلاطم تو ره و لئام هنهذم

 نام ورتا وذ ما روتش و خروع "سوبیف "سویسارت
 نطو 2 رات هدام ور ۰ رارد د ودعم ندنادنه راعم رهاشم

 ..ردروتقو خروم نازاب تاتک ادتا هتمات

 یرلقح وج منکامور نوعا كم رک و ای هغسالف م ولع

 «یدنارولیدا فراععو هفساف لیصحم بولی ردن وکه هنا

 كنونف و مولع هرکص ندنراشتنا هدام ور كتنارصن

 دن رالغ وا كنهلاع ره ۰ یدلیا قرت هدامور یون ره
 ادالیم ۰ یدا رلیدرک وا هبانو مولعهدننس تئادح

 یخ ندناعصا هو لوتع هدامور هدنرصع یضکیا
 فلات رتاتک نوک ندننره | ۰ ندا روهظ روزنه

 .ردندنریها شم لر مصعود ءةرات را روشه روم ۰ یدنل وا

 یکهیانو دالب هد هامور دالب هدروک ذه صع تلذک

 تچ اخ هجا رک ردشادا ا را ماداقا



 ۳ ۰ ۷ .ابوروا س باتک یجرب

 ۰ یدلبا رامنعا یکم ه۵ 242در ترد ره و حالصا هلا

 هدننامژ سر وعد غ حج وا نوا اا هرکص تایس> وس

 ۰ رد وا ح الصا

 اضم ردو ود هاد تافل الو وک فن

 كفراعم و هند زآ ییسهروهشم هسردم كس عطا :هنکیلعا

 «ساروه ؛ لیژرو هدننامز كنو ۰ یدلبا تمه هنسیقرت

 وا ید هولتنت خروم ۰ ردشعا روهظ رارعاش مان دیفوا
 هحامور هدننامز كسوتسعوا ۰ردندنرروهشم دل رصع

 ۰ یدسا قرت لیخ فراعمو نونف

 . ىدا ندناعصا فراعم و بادا دولفروطاربما

 هددسا شما هلت رات ر راد هنعیاقو هنجاترفو امور

 ۰ یدل وا ملاص یر)هرئص

 تدسات ندا روهظ هدنک رات )۰ ۳) هرڪا لبق

 ۰ یدنا د ودعم ندنراکوس د2 اشم كنرصع خروم مات

 نجی یاب قرت ردق هفلروطارما قرانعم ترک

 ا ولاا رج ۰ ریا و یافل اعلن رک یاد روش ۰ ئانا

 كتراتا :«ردتشمزاب رلباتک راد همر طابق و هنقالخا

 ۰ یدلوا فلت هدراکزور "یداا یعوج
 امانا رعابش ینافور :ندبا روهظ دارا وا



ML ۱ EAN 

 ینه كنهروک دم دناوع هلا مایا یداغ ۰یدنا روئلوا

 یدنل وا لاطاا ۰

 شنک ندفوص هنرارز وا نکراقج,هغاقز رولام ور

 یکلموک هدنرهناخ بوبکسایلرب هجراط هدهنتلا ثلءوکر

 بوزک قجا یرلشاب هرک قوج رلکلکرا ۰یدا رارراقح

 راربد هعزج اضعبو یناق قابا ر یلغاب هلرلسا هن رقابنا

 . یدبا

 ا یا دام ایا سا ناو نام دو یدال
 هفراعم ۰ رایدبا هدنلاییلط توابعو تلامح مدقم ندزعا

 رول وا عام هتعارخهو هکعا لیم هره را باستا

 «یدا رزعا ليه هفراعم باس | ندن رلقدل وا هدنداقتعا

 مولع قرت ولرد ره هرکصندکدتا طالتخا هلرابنات وب

 هلا ه داغ تامادقا بو الک | یتغح هل وا لصاح هلف راعم و

 ٠ ردرشل وا لصاو هایلع 7 هحرد رب را

 هدنسهنس (۷۲۹) یکم دقم ندنرحه ندن راف وسلیف امور

 هلا مولع لمت هده نتا نورشیش دلوتم هدنرهش موینی را

 هکیدنا رهام ردقلوا هدناطخ ۰یدیشا ؤا یتئاف هننارقا

 یییرلبلف كتيعج دارفا تقفو یکیدنا قطن هدتیعج رب

 مدعم ندنا دی ی یدنا ردا بذج هن ودنک

 ه والع ین تا )7( نکیا تا ) ۱) و نو ۲ (۳ 1



aminedی ی ی تم یا تا تست  

 ۷ ابوروا س باتک یجرب

 شلردک ایعاٌسا شاب یرلحالس هدنک وا كن ه زانح ها عض و

 ۰ یدیا رول و هدردسع زارب

 وص هنن رز وا تو وو ه رق ید هدنمآاتحب لافتحا

 دع عاد و مسز و راراتا جد كىچ هرکص ندک دن مس

 ۱ ی را
 ۰ یدبا ترابع ندو ی رام دم دیا وع قلعتم 4ب ه زانح

 هنسهمزح نودوا ییاتوم قرهنل وا وفل دناوعوش هرکص
 ا هلا ارحا رود توایزود تعج ر هنفا رطا و املا

 ۰یدبا رول وا قارحا هلیا تام و مر و لاما هیقیسووم

 لعشم ر یر ندن ساروا كم جد تادا ه3ارحا

 تبا ترابع ندعم ر دشت وط یرلذ ود وا هلي هطع او

 ا ی ندو دناب قدس كتاب وم توش وط ران ود وا

 رول وا ر ورم هما اب داشت تا وما حا ورا رابنام ور

SENیکددوس هدننابح كس یب» هداععا و ۰ راو دبا  

 ۰ ی با راردبا حد هدرز وا یر هناف و لع) یناوبح

 مد ناسنا هنبرپ تاناویح هسا هدنرادتا كنهمدق هنمزا

۲ ۰ 



 راو ي ددو رایان و ا کسا

 u | ذاا هدنامز تدر وج ید داعو «یدبا ا

 ماود هروک 2 تداع ردق هنع ونش هراازوا كنار

 بوردشوغوا هلا ببط عاونا ین: رلهثج كتاوما ۰یدلیا

 رب یلوروا هلراکګچو ررردیک هرخاف باث هش رزوا

 یرلجافا ورس یتیراویف كن هناخ بوریتان هنرزوا كشود -
 نوراش هنحا ورا نا وما ۰ یدا راردا نه هلن رله ارباب

 هكدا عمر ندا وم لعوموشو یعیدل وا لکوعر هلممات

 كم هلقلبالوق ندنربن توم بودا اطعا هووراش ایوک

 4 بی : رز وا شعار شو ۵ ره هلا هفت دا یرز وا هدو

 رارروتوک هللا لافتحا و عضو قره وا وک و

 هرکص و هدنف رط ل وا كس ترعچت ردا رادان رف هلا هب رج

 ۱ یا رفا و لها كنات وم ۰ ید رردک هدنف رط دو را

 یرافدل وا شجا ییرضناصو شیک یبابل خام سیره
 ۰ یدنآ رارروتوک ین ەزانج هل را هب دن هدلاح 1

 ندداحا ها نهج خادم و لافتحا یرل ده زانح درک ا

 ییالع كنس ەر ةا ندنعاط یکی ۰ ىدا زاتع

 "شم



 ۳۰۳ و روا 7 اب

 ات ا ندموڪګ ماکحا ایم هدننامز دوع ۰ یدیا

 3 ۱ د وهش راصح هلا تان هب ههر ورب لاوحأ یرکدلیا

 هس وص و س وص * هر کرص ندفد وو یی راضما هب هفرووم

 كنه س ورع سورع بولیردروط هدنروح تریعج
 هط ر وا ۰ یدبا راقاط زور هنفم راب هط ر وا كا لوص

 یکیدلیا BE ردو هاف ري ویددل و ۱ و هدعم راب

 یتداعو لر ءال وصح ی او e کک هدر داعتعا

 دا راشعا : داتا

 حاص توارط ی رلحاص كنهس وص هدو و فافز

 :یدا روش وا درفت هللا وا یعراقرب یراکو لب
 وح و لر وسح لئامم ر هددت و نواب كن هس ورع تداع و

 .یدیشه وا رابتخا نوګا تراشا هنفحهلوا یسهنرف

  هدنکواو قیفرت نایبص جوا تایحر یرلاباب هدعب
 و هد وا كنح وز نف هلا داما اوشن د در شد 0

 نوحالاطبا یره هج هراس و دعا وک«دنل ص و ه هاخ و

 ربا شع العاب و شاو ندق وص هنن رلثاب انس ود هاح

 "یدبا رردبا لاصیا ههاک هلع> ییهسورع بو الغاب
 كنهن اخ قرەلنوو شا دن رکید و وص اقرب هده رص و

 هدعل و ادها هب هس و ع هلا حصو هرلداق وس هدر راتخایا

 : یا و ونل وا هد شک .تفانص لار هی ودم
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 ریعلا ۷ ۳۰۲

 هراماریب هرکص ۰ یدلا ریلنان را هلیدصق ےظعت هدنراکوا

 نزا سوک قلطفم هدنامز نطنطسق ۰ رایدلیا صیصح

 كحهروحرفو طاش هنرارپ كرلنا هدکدلدبا وغل رانو وا

 یکمدقم هنس (۹۸) ندنرعه «یدلدا دال ران و وا

 تیاد ورتاب رد شم اوا داحصا ورتات هدامور هدرات

 ۰ یدنا ترابعند ےک هل بش یک تامل وصور هدن دا

 ی هعظع فراظ و هحاسایس قنص هنمک ندراولامور

 ندنشدل وا یو ع لم هنافارخ هحرلولام ور «یدا ناب

 نرصبم نوا كمر و ربخندهلبقتسم ثداوح و نیم

 كب هرانو ۰یدا راو رها ط صعب هدنراګا هلن رامات

 هروک ذم فئاوط هلتهح یعیدلوا یراداهعتعا هدایز

 ط رف هکدر و رخ ینیراجار ڪا رباد هلاصم و هره راح

 لکا ےک ہد راجا یرا رخ وا شا نک ا
 هشدارب نیز سکعا هراقتسا ه رانا هيلع هاش .یدا راردیا

 ۰یدبا رلزمالشاب
 نده روبو هبرورض روما حادزا هجرولامور

 ندحا ود زا هسک رب ج هدک داک نعم تق و ۰ یدنا د ودعم

 ندنراغواب هحاودزا نس رلزف ۰ یدبا نم هرس وک عاذتما

 هنېک جا وز دقعو «رولیدا دما مد م تفو ىل

 رونلاوا !ارجا هاست رم مظع لافتحا ر هدنراروضح ب و
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 ۳۰١ اوروا س باتک یک ر

 ا E کی دنا رول و 0 رب فص حب وا

 هد: رط لوا تام ره ۰ یدا عوصوم هلب را ہنعا یناقیط

 هدف رط تس وا كنم هفرا وهرزرب ندروع هدننلسه ناوبحر

 قالطا هسا هج رله راح ۰یدا راو حرر تباث زيغ

 رار دنا ناو كرع 5 نام تروس نک روا وا

 ۰یدا ریل الا وق سی ویشا ۷ ی و روع و م وحش

 . رلنادیم نوجا كوتروک و قمانوا یوا مچ" هلن رکی کی
 ص وص# هنوح و هعراضم و رسا خنک راه اکتتهز و

 ا هطاحا هل رال ودج وص یوارطا دل رلزادىم نالوا

 هح دع راصم و هد درگ تر وصر یرلد و وا ج ۰ ئدا

 هع راصم ۰ یدنا هدر وص رب لەر طاح رر سا یرلف دن رال وو

 رولوبعوق و راقلطق لوب كبو قوچ كب هدنرانامز
 هبارسسآ و نه رح ی رلم دعم یرلد و وا هعراصم ۰ ید

 ممه درد ص سعر ی کا ا وأ صیصخ

 یتماللوف و یعمالغاب هسا دوموق روطارما .یدنلوا

 لوس ۰ رد و هدرنو واو تاذلاب نوا تل رد وا

O HOكر هزانج یرادتا ینرن و وا ج  



E Nی  
 یلیصا هدست عاص و ناعلق زرد ریش بول وا مس هلا 3

 هده رز نددال و دوخاب ندرفاب «یدا راو هطلاب هدرر ۳ ۱

 هنرزد یراسابل یکهدننلا كهرز «یدا راردا لایعتسا

 ندرفاب هد رلشأب ۰ یدا ا ۳ نو صرف نوز وا ردو

 دوخ اب ؛ند زفاب رلنادنام وق ۰ یدآ روال و هد ره ةه رب 2 + ۳۳

 كهرز و هرز شا شم رلداق هن وتلا ا ول و نددالو ات

 تاو رازی هرلتا زسیکنزوا زیراوس «یدا رردا
 ۰ ی دنا رانا ناک A هو و ۳ سک ره یتیرار)

 هکی دنا 7 بانک ترام تعارب ردول وا هحرح نه 1

 لود ردتعم هتم وام تیعچ و A ودر مک هدرا وش راق ۳ 3

 ودر 4هرالمافلاوط ور هجا ربا و

 جناب راک :یرلکدانا هالبتسا «زدیلخ یزد روس ۲

 زکلا نددأم ور یاسور «ردروک ذم دت وک ۱

e:السا و هد نوا تکلع یکیدلیا رخ و ط.ص كن هرم وب  

 ۰ ردشل وا غلاب هزوب ری رلهدلب یکیدلیا ۱ 7 ۱

 كب ېک رول هنجاترق ۍراهرګ نافس كرولامور

 دوخای "یکیا هدهنیفسره «یدبا عنام هتواقم 4 هنطروف
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 ۲۹۹ ابوروا سس باتک یجرب

 یکح هبمهدنآ لو كم وع یرلت وطس و نم نی

 «دب ربا را تفارشا هلا ماوعندنغيدراو هدآد سا هجردرب

 ردو 4 هحردر کد ماوع هرخالاب هلمح و یعیدنل وا ناي

 ا تك رشت هاا ما

 قرد ندنتسان ید نوا یلاها دا رفا هح.ر ولام ور

 )۳۰ ۰ ۰ هو رث ره تو وا میسعنع هر هو رف هن رکسع هوو

 عالبا ه رفت )۷۰ ۰ 2 یددوح وء كند رفره و رگ

 ید ر ره TT ا وار ع وص وه هن رزوا

 «یدنا لماح طباض كود ر

 كروطارما هلا وزابنولا هدنرز وا تمالع وس ۰ یا را و

 دعشد ند ربفت رب ۰یدا یلیزاب یددع تنده-فرفو یعا

 ۰ یدنآ قو اه زوم ص وصح هرکسع

 ره رحرغا یرایضعو فیفخ یرلبضعب ؛لرارکسع



 س
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DE RAE IONE : 

۶ 

 ربعلا تار ۲۳۹۸

 هوو رم دک ا اا و یک دردا قام

 ۰ یدتک بوش واص هلا عض و دن روح كاك ات هددنح وا

 هدنراقد وق وا بوجا یرباتکوش نابعاو رادمکح هرکص

 رابخا ماطر راد ه هلبقتسم روما وی هيظع اوفو مکح

 بتک یرلنو ندنکیدلروک یغیدلوا عساج ییهبغ

 هدنادش ۰ رابدلفا ظفح هدهن زخ ما رح لا عه یک س وم

 «یدبارروق وایبهروک ذم بتکه لتامر وع وشخ هدنرفداصت

 هلمجو و هدنراګ رات كنبرلخروم ب هاکح وش
 ضامعا هد هسا فورعم ود تایلبتس هدرلناتک و روک ذم

 نوا راضارمعا لوا ندنغیدل وا مولعم هد راتهح رروتوک

 ۰مدعهروک موزل هداوس رشکت

 تموکح هلادرطندامور ینالخا ویلسن كسول وم ور

 مامز هرکص ندک دلدا ثادحا قالوست وف و اغلا هقلطم

 ۰ یدلدا عیدوت هن راد لوسوف رفت يکيا هرادا

 باحتا هلرتفرعم هامور بوعش هرکرب هد هنس كلرللوسف وق
 دیفت یهراح ماکحاو ندهعوضوم دعاوق یشوا

 امور هدرا ګران وا «یدا ندنرهفلکم فلاظ و یرلعا

 هرزوا قلوا همام یرکید "فارشا یم رب یسیلاها

 یماضعا تسلح لوس ندنکیدلدا راتعا ےس یکیا

 لرلل وسد وو و د ودعم ندیسص یحرب به نادي ورب او
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۹ ۰ 

 1 ۵ ده

 5 و
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 ۳۹۷ اوروا بس باک یو

 یا هدلاح یکیدروک ثالزستیسانمرب ندنسهج وز یر

 قلطم هر یا هدنتح یدالوا اارهو نوذام هّملطت

 یتسهذخبا وم و هغعاص ی ورش یلعوا یاب هلع هام ۰ یدا

 دهک رو لکشو هکمردل وا هد کدر وک یلاحر بحوم

 نوناقلا بسح هکغا كرت هدراقاق وز ها نتکرج كم

 ه->روک د دال وا مندی طو ۰ یدبا نوذام

 ط ورشم هرزوا كعا تروشم هلا هسک شد ندنراوشموق

 .یدا قو یطرش تروشم هعدالوا زق بولوا

 سویلبو نالوا رادمکح هرکص ندسولومور
 تعارز هب یلاها و ۰ یدلبا حو HIE وعا وو ضعد

 .یدنرکوا هعفان عیانص و

 هد(۱۱۷۵) هرع# البق ندنسهعدق نارادمکح امور

 ناود یراقر هدننامز نیک رات یھکیا ندا سواج

 .یدتسا قمتاص تروو وک باتک دلخ زوقط واک

 تبعرا هنسا شا نیکرات ندکیدنا بلط شعنف نت

 قارحالاب نچ وا. لراباتک نوک یا روز ۰یدقیا

 نیک را هدکدتسا قعغاص هلنااهم یکمدقم بور وت وک یتسیتلا

 ا ید یوا نوک یک ولید الباب حل ست

 كأ هرن و هلا صرع دک ران یضاتقب حب وا نرالو هد و رک

 نیک ات داکعا بالط نم یکیدتسا هداج زوعط نوک کز :



5 5? 0 
  ۲و
0 1 Ea Gr n 

  O ULو 1 ۳
id 3 4 ۱ : ۱ 

 ی ا  1 ۱تا | ۳ 7
  ۳ 1خب

1 ۲۰ ۲ 

eیواءدو هد و دهیم عیاقو عشر ندرنو ۰ یدیشلا " 

 ید سلجم كویبرب هلیما یمظع تروشم نوجا هراج

 روهظ MEA ق ومح هرس هرک اذم هل راتیسشا قلعتم 0 ۳

 « رای دنا فكم هل را هه يظ و هک احم ین ال وط ند واعد ندا 1"

 ندک دلدا حصو یتالکشت و تاماظن وش سول ومور ۱ 19

 هدوجوع سلاح صع” ره نوجمآ لیست ییرشلا
 داتا مجرم نوجا یسفن ینکیدتسا یناح ندنساضعا ۱

 نالوا ییعحا رم ؛یداب كوا CT واو یبسعا 5 : ۳

 سد ھن اسا هب وسد مارل الاب یک یثیا e یدا وم ۳

5 1 1 

 دانا N ایا یادر ندا ته 1 ۳

 ۱ لدا رفا هدب رایسدا كحهدا قلعت هرباود و تم وب حب ۰ یدلیا 7

 1 ۱ ا هارد و ردع ردا ماز ۸ ید روما لدا رو 6 ۳

Nردو لوا هدر یلاها دارفا هلا اود هرلع هان ۳  

 3 هلړج ترشاعمرب هدن رلګا 21 د ودعم ندندا رفا ییمایلماخ 1 1 ۱ 3

 3  ندیلاها 2 ندع ل ضع هیکلم دا وف لوس كنند ون و 2 2

1 ۱ ۲۱ 
۳ 6 



۱0 

 ۲۹۰ ابوروا س باتک یجرب

 رها را ۰ ششم وا صیصع هما وع هیعمگ رب « رنژارع

 ۰ یداترابع ندنادف يکیا یسهصح كندر ره ندعاوع

 یهنسره و نوک زوت وایرهش مایاو یبهنسمایا سولومور

 ۵ هدننام ژ سویلیمو لح .یدیشعا راتعا رهس نوا

 ۰ یدل دا عالبا 4۱ ۲) هرس روهش و نوک (۰>۳)

 سار بک نداونو ةاضف هدامور سولومور
 نہ اصعا رفت زویکیا هسا وس هل ردا EEA تر وشم

 ؛ ظنت 1 رلب لاوحا یراهفغظ و كناضعا وش « یدلیا

 حام هژب دافنا اکو لھ سد هرک اذلاب E E روما
 ت

 کا

 ند رلص وصح یارحا تنر وهم ول رد ره ad اح

 روما هګ ر وشم یماصعا روک سل سالح .یدا ترابع

 نص ع هنایاعر و یلاها یرارارف یراکحهر و اد هب هما

 لیدعت هنرزوا رلیأر یرلکحهدبا لاصحسا ندرانا ها

 ررارف وش .یدا رار وو هارجا مدوم هرک صن دک دنا

 یاضتقا هسا ردا فداصت هتاضامعا هل روص تیژک |

 یر هع وص وم دعا وو ی وا حالصا هروآ هلاح و تو و

  ۳ نم 2
 یادناموق هحراه راح وینه ردسع تسان رسول و هور

Eبام ر نالوا هدم وکح د سا صیصخ  

 لکشت یخ دات ر وشم سا ر ر همش هعشب نوڪ را هبعش



 1 بسم ۶۱ وو صعب هر بم بل 7 ی ی د ی 0 ٩ درسا یا ۹ درو دعا ست هو

AE 

 vs ڪر I ۰ زدیم تدم هرس

3 
 | بارد یسملوا ضرهنم هدس و وم ور ىج 2 بو الشاب

۲ 
RF 
 . ردد ودعم ندقافنا نوت ۳

 اا لبق یتیامن كنالوا نورف هڪ رلخروم برغ
 ۳ ولوا یضارفنا كل ود امور یھ ید دنس (۱47)

 . رول وا رابتعا یطسو نورق یسهرکص ندنو

۲۵ - 
 فراعمو دناوعو تسادم گر ولام ور

 یهادم و میانصو

 ۵ یک هیشحو لئابق هدنراح تیاد راولامور

 امور سول وعور ۰ راب دنا باص ین ندر دم رانا ولرد

 ۰ یدلدا عضو هر دمو

  هعطاق نوا یلئابق نانلوب هدنتسدریز سولومور

 |راتعا مسق جوا یبیلاها یهدنسهرباد هعطاقء رهو

 ۱ ۳ ینیهکیا ۱ ؟دنهک یسحرب دل راع وس ۰ یدنشعا

 ۱ ۱ ی ماوع یسیعج وا «یرارومآم هراداو هیکلم
 ۳ ٩ جوا جد یضارا نانو هذن سه رب اد هعلاعم ره

 | هیکلم عاصم یش رکید «هب هنهک یعسر ق رەنا وا رادتعا



 ترا اب و روا س ات: یو

 .اربما قرش ندنکیدلیا ققص یمیداوا راح یرادتفا |

 ا ا مال آر هان ۳ رطخ ا

 هام ور كن وا ES rE سس ند تم وک

 ۰ یدسا سواح هتم وکح د: سم سول وز یکيدردنوک

(۰)۱4۸ 
 هسدا یدل وا یروطاربا برع ردغنره - سوبل وژ

 ج قحهلوا نجوم یسدونشحو تینما كءوع هد

 ته رطا رب هد تامان تسروا ندنعدد) وا قق وم هشیارب

 لوت غوا سولومور هنرب بولوا دورطم هلت رشا
 ۹ )۱ ۷) یدنل وا سرالحا ید رب هدنمان

 قیطلاب رم هرکصندکدشا سولج ب سولومور
 یرارادمکح تونالنوط لئابق لوره نوکسم هدنلحاوس
 یرغوطا هتف ل مسا وار وای للام وق یک اونا

 یدصت هنازواص هرم ضعب هحاروا ۰ ریدرو

 .ر.دسا ییامور تور وج هام ور یبرازو هرکصن دک دا

 یسهینامور تلود برغو توف سولومور شاعتم یتیرل
 ۱5(۰) یدل وا ضرغنم

۷ ۰ ۳۹۳ ۷ 3 ۱ 
 هل | اد ندس ول وم ور یک ر ی وه كن هام ور تلود

 [۱۲۷۸) زدق ع تدار ور نکا یا ر دف



 د 4ل>ا دم وس دا PRI یسهلحادم كه رطد ۳۹4

 ر ۵ ۳9 مه درو هام راد وس ۳ دایر

 مسا ر قدر رطد یمهرادا مامز نم و نکل ۰ یدل وا

 ّ وبهروک شار دوبل هلتهج ییدلوا هدندوفن دب

 .مادعا ام هدو قدرط) نکرروط , یک حور ی بلاق

 ۱ ۰(ا 0۱۷) یدلبا سالا یس ود : وطنا ی رد ناق 9

 | e نم اوا یامان نش ودام
 ۳ : لموفرم قی رطب شداره توبلردشرراق هشنارب ۳

 اد ۳ هدسا هدنک ران )۱ ۰) قدرطد .۰«یتدا هدنسهرادا

 ۱۳ ۶ قاروطارپما یتسیرب هدنمان سورہ وا ردا
 ۷ ۱ ۰یدنروط وا

21 
۳ 

 ار وب هب هب اعتسا ندنروطاریما قرش هلدصتم هلازا
 ودوم هندصقع ندنغیدمازوا یامز نکل .یدلوا
 ۱ یدروط وا سوراسالغ هنر هلکعا تافو نسل وا

 | )۱4٩(۰
 ۱ قم هد 4سلا یدتا سوال سو راد پاھ

 راع ندبا نایرج هلا سو ریل وا یدصقم كن روطارمما
 ]ید ثدردروک کو خیس هدام ی ہلا زا كَ رپ دچک

 : و یرادهدهع .E و هسا س و راسسیلغ



 ۲۹۱ ابوروا س باک یجرب

 كنیتنلاو هرکصندکدتا سولج تاذوش - میسقام

 یا یظبع نالوا شعا راز ندنسهفاس اا

 O Te یناعلعتم صعب ۰ یدمهدیآ نکس هلممادعا

 .اسنژ یرادمکح لادن وو نکیا لوغشم هباارجا ینیردغ

 ےسقام « یدلیا موحگ هن سرلا وح امور هلركسع سر

 هلا راشم Es ییام ور قرهسهل وا ردتعم هتم وأعم

 ما دع الاب یعستام تونلتدح رولام ور ندنکیدلبا مجلس

 شمرسوک ییتلاسب هدنسه راع نوه یعاطر كنلاها

 ه وع لوق یتلروطاریما كناذ وش - سویا

j ENEنوا صیلح یامور هبفام خب ۰ یدبآ لکد  

 یقداصد هد هتلر والغم نک هن رز وا رالاد و و هل رکسع

 نر وژام ندرلنادنأم و هن رب و درط ندعل روطاریما هلکعا ۱

 (۱5۹۲) یدلدا سالجا

 ه هجردرب هجهبرگسعو هیکلم روما - نییروژام

 "لرللادن وو نداالبتسا ییام ور و شا ارجاتاحالصا ردق
 یدنک ییهنامور تموکح «یدیسشلا مايف هد هلک 6

 قیرطب نالوا شعا رب هلدصتم یسلا هننلا یدوش 8

 هدنسهرص لالتخار یتیدلوا شعا ثادحا لریسدر

 ۱5۲(۰) یدل وا لوت

9 
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 نزار ۱ ۳۹۰

 « نر هدلاح یدل وانادنام وق 4 ود را مسح ر یلدوجوم

 .یدزنسوکز واج هنکلاع هنسنا رف هلا عطف یني رار من نس لزوم
 هسراب هدعب و هنایلروا هدا هدا تارخ یرار یعیدا غوا

 ا قوح كب ندرلولانامرح .یدلورابا ردق

 ار ور یرادج هبقارف هکعآ .مامضتا دوق

 قبرودوب یرادمکح توغ ؛ سوتا ندنربلارنج
 عقا و هدنسیلاوح اینابع ۰ رلیدلیا مایق هب هعفادم یافت الاب

 دردنا ماود راه راح باز روځ هدن رف مف وم مان نولاش

 ا او ار را ناقا یک لس دزفارطا كرار
 یراد > توغ هدهرص و ۰ یدراو 4 هحردقحه ردن ال و

 توم یا 4 داب رفن(۱ 1 ۰ )ندن ع كن رلتا و توف

 | ۰ردزیاح ی هعطم ترهش رله را وش هج رخ رات « ردشل وا

 [ هجرااروا هلزواحت هنرفرط ایلاتا هرکص ندنو الا
E Îو  

 BSD O E E Ne ول

 ۲ تافو ندهتکس هلتدوع هانواب ندنکیدلیا روهظ
 . ردشعا

 02 ااا ناوکخ تذن نشلاو نضج وا
 هتشوزوآ یک زر ناخ هتسومان تور اللا

 ۲ تم وکح * یمرک و لوتعح هل رشابم نادناموقرب هد زمان

 1 ۱ Mk یدلوا , سلاح قام

1 



 ۲۸۹ ۱ ابوروا دک ںاتک یحی

 هلا ا یس ودم کو ماف هنملع ام صعد

 رید ر دتا سولج ا واک وا یلع وا

 هزار ی | نکیا ردا سواح مراد وس دم نسشنلاو

 یس ولح . یدالشاب هر وعا "و رادا 42]اک و یسانا ۰ یدنآ

 «یدلیا بقاعت هشاضعو هرضع شضراوع كود كوي

 ا 7 ی راد ۳ >۲ لادن وو هدرلنوک وا

 نالوا قلعتم هنتدوکح بض مور لردیک هاترفا
 و هن .یدلا ندنلا كتسافتو یسیلاو ییدالب اهرفا

 رولهسنارف و رالویناپسا عبات ههم وفرع تم وکح هداتا

 هنغل روطاربما بغ بولی را ندتیعبت هرباد كتموکح

 .یدلاق صحم هایلاتا ثكلاع قلعتم

 هرس ا لیفو هدنتموکحب نامز تینا و کوا

 موحش هیایلاتا الا یسر یلئابق ن وه هدنګ رات (۱۷۰)

 ؛زذدشعا

 هرداعوا كف ورن و١ ندنلسل یرا راد + > لئابف نوش

 - رلف رط (ناتسراحم) ا ون اب ۰ یدبا ردامو ر وی ا

E YINهنغل ر وطا ربما قرش ادت ات ولاهنتسابر تک ی ران وه  

 رک صز دک دا دار هر ی هر را دالب و ای و میان 1

 كس زو لد رود ۳ | رضا ییس هب ص دال مور 2

۱۹ 



EY na 
Do we 

AR ۸۸هر  

 ضرعت فده امور لا هرشک رک اسع هرز وا قل وا

 . یدلبا

 جا یک یکدئیسا یتازواح و هحام ور قدرالا

rقوه نع و ی تهج كنابلاتا  

 ۱ 0 اا یان 4 ی هد تاب كاا ۱ رحا ییدس روم

 .E ۰ ردشم ر وط وا ف) ودا PE دسر ااا

 یهدیلاوح وا .یدتسا كلا ذاضا نکس هنتموکح تو

 یلمع یل وصح جازبما هد رله ام هلا در رد "یلاها

 ایلاتسا ییمات كردنک هانایسا هلا, لرب یتدن وش ندنفیدلا

 ۲۱۲(۰) یدتا نالعا ود یرادم>

 یفددل وا راتفرک هطاطحا هضراعر كن رل ود و راح ود

 | ایاتر هلتهج هفاسم هدعب سورووه ندنرکدروک

 ییکح هيم هدا دانه اع کلاغ رلفس و ابلع یابنامرجو

 _ ًایفاعتس بولا هو رک ب رک کمد ناف رط وا وا سرقت

 (۱۹۹) یدلی ار هو وک ی و

mey ETEچ  
۲ ّ 



 ۳۸۷ ایوروا س بانک یحرب

 هش رهش ان وار یتموطح یس رک یزهاوا نوت شما

 یدلیا له

 ردق كب زویکیا یسهعفتم لئابق ایامرج هدهرص وب

 یرلودل وا عبا دسار كوسا ود ور یرارادب۲> هلکل هلع

 ۶ رود سس وک موصه هتنکلام امور توات وا ندنرارپ هدلاح -

 هلرع وق و نیفرط قالت ردنا مایق هب هعفا دم هلرکسع وعلیتس

 نسح یغددل وا شا ذاضنا كنوةيلبتس و دادتشا هب راحم
 با دایر یورو نور رک دعا لیا بلای و

 ۰ ردشلوا ل وتعم هده ران و شنیاف هد ور : یدریو

 نالوا شمال را هدندالب لوغ وقیلیلس هم رکصدن و

 الس ا هلبدصتم كمردنوس ابرح ینانصع شتا

 سر ناشدر اب یاصع دک توقا هتبح وا

 برغ یرالع نالوا دتع ردق هنلابح نر ندندودح

 ندراترفظم وش نکل ۰یدلیا عط هنکلاعینلروطارپما

 هنغیدحا نورد عاد هن رادساح تیص نسح یعیدنازاق

 دناکترا تیاعس ولرد ولرد هدنروضح سو زون وه ءان

 ارجا هکاح و قیقحم هنوکرب ج هرخالاب ۰ رلیدالشا

 :یدلدا مادعا وعیلیئس هلب ما ثكسو رو وه نيا

 شما رضاح هنارج ه هامور كلاعیتاف و كن وعیذیفس

 یک ی ردلاق دل دی دسدس ۳ ونک والت راد ۱3۵ رم



YAربعلا تار  

 هدا لاح وش یراروم اب هسایس هراداو تموکح

 هناداسف هدنرتهح قرش و لاعم کیا هدکنیک تقو

 a م راس وک ن :العف كن رادادعتساو شاداراب هلادادعتسا

 هیشح و ماوفا نالوا شق و هدعمارا تصرف و هل سو

 جر یس هناراکببست لاوحا نانلوا رکذ كتموکح

 لیس هرطاح وب رب ندلام ۰ ریدر وک دعاسم هدصقح

 یر اغلو و «یدالشاب هفغا هندودح یتلود امور یک

 هنامرج لئابق نالواقده هنامتیضت الرب وهیهدنراوج
 قدرالا راتوخ ےہ هم هدیرغ ۰ ریدلکود هند ودح ام ور

 رکا تورو IR نانو هلين ابر كنادناموق مان

 ده روطارب.ا قرش هرکص ندکدلیا بیرخت یرالح

 برغ ییرازو هنرزوا هروم ربادت نانل وا داحا

 شاب كلسورووه ۰ ریدروح هنکلاع یتلروطارما
 یهروک دام لئابق هلئاطفو تفاذح وقیلیئتسم یک و
 دک” وکح هیشح و ما وفا نکل «یدلیا داعبا ندد ودح

 هن راکفا یعیدل وا شمالاق رادتفا هدکب هن رهعفادم

 تیک هک هزوهط فرط فارط نادر طلا تاو

 قجهلا نكوا كنارطاحمو كلام نالوا شعا دادعتسا

 دنا تاک یارک یال اش و نی باش

 یکیدلیا یداصت سورونوه ۰ یدبا روهدیک بوزو



1 
۳11 

۱ 

۲ 

۲ 

1 

3 
۳ 

 و
3 
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 ۲ ۸ ۵ ایوروا ن تاتک یر

 سد

 هنضارقنا ندنلکش كنغلروطارما برغ

 یس هن رات میاقو ردو

 هر لبف

ENE NEY) 

 E E هر ماس رک قل روطاربما هدام ور

EURو شا یی وعیلیلس فو رعم هلتارد  Eداكا  

 یعس و لح 0 یعلروطاریما تبرع « يدبا ندناعصا

 هب هب دا-* و یچظ تایم اوا یسهرادا تول وا یواح

 ا هدام ور دل ات عددا وا شع رو و فو وتم

 هب یهالم و ديال هدب رلا زا 4 کیف و تمام 0 ,رومآم و

 فسا تفت ظ وطح هل نهج یکی درو دت ی وع شف

 هرادا ن ">= كنهعسا و ا وا درص راه تاع.فود و

 تم وکحهک لکد ت هلع ءان ۰ یدل وا ام هنس هل واڪ و

 ش یزح گام نن ړی دج ا كح هرس وک روا هدناع

 دوعف رادستفا كحهدنا هلازا ینترضم هلب كن هداح

 ۰ یدیشم )اشا هل وا



 | هلوط | ۰
 1 | هن ردا ايار

 قرص ۱ یلوطانا ) ايسر رش

 ۱۱  (نوز رط) سوتو

 DY روش

 E ر ےم

 ان ودک ۳

 موك ریلیا

 نتکلع

 ۱ را

 ا یعلروطاریما برع هنرزوا مسن وش

 . یکیا ینلروطاربما قرش و نداول زکس یللا تلابا یتلا

 3 ۶ مرزوا قلوا ترابع نداول ش لا ۲ تلابا ید تیالو"

  Eردشعا ۰

 احا هم

 ےک ی

 و
aT ۰ 

 کج مع
 هر E r ی



ELPA SON 
fale SS BM ی 

 AY ابوروا س باتک یجنرب

 ۰ ردش ردا وا مدا قوح ندیلاها یمات ندداسه و سود

 ی رالع وا تاقولا ليف ىك هبلا وایت را دم یخ

Eس و داق را و هب هب تالاع هرز وا كا اکا هدام ور  

 رادمکح هب هیفرش الاغ هرزوا قمل وا ھم ہد هیلطذطبق

 (۲۲۷) هرع#ا لب سودؤث «یدیشعا تیصو ینیرالوا

 قرش سودافرا هلهج و یتیصو بودا تافو هدنګرات
 یروطاربمابرع سو رو وه وهدا ویاتسا هل ءان یروطاریما

 ۰ ریدلیا تموکح یارحا هدامور هلناونع

 یدلیا لکشت هرزوا یتاهحو قلروطاربما یکیا وش

 یماروطاربما برع

 ا ول ددع تلابا 2

 1۷ املاتا لصا

 "(یسیلاوح هنسوب)یبموکیرلیا م . ايلاتا
 4 اش رفا

 ۷ لوع لصا

 ۷ اناپسا ۲ (هسنارف)لوغ

 یار



AYریعلا تار  

 قفوم ههطا صم دقع هرزوا تولطم هد 5 وا

 ا: ید ردد دو هرکسعرفن كم قرق ندرتوغو . ۰یدلزوا
 9 مقام لاریح نانلو هدنسالا وح ایات رپ هداشا و

 نتا ض ندنکیدلیا نالعا یغلروطارماو ثادحا لالتخا

 لوتعس و مز هد ۸ -ساا ۱۳ هن رز وا مسقام هل رکسع

 ۰ (۲۳۹) یدلوا روطاربما نییتنلا و یصکیا و

 ما رک نیش درسه Ka تب نیدنلاو ی کیا

 ت٣ نع هالاتا ق رەلوا 3 ار ییدتنلا و سود و: هدفد] وا

 ۰ ردا اوا لوتقمو ب ولغمےسقام هلکع ۵ راج هلبا سام و

 ۲۲۹(۰) یدلبا تاق و ۵ ھوا زا 4 ند رعظم وب نیسنلا و

 بد ۳ ید ریش زکی زاد داخ ر ندنلا و وس راسرف

 es دش مر دتا رھ 7 ی ردا اس اد در نیلا و هلکع

 یدل وا یرلا كنثنلاو روس یهدنفارطا هلرکیراید

 هات اه ژ نیطنطس9 هد۵-تسلا روک هد را رات صعءب

 یییدل و مات هدنتو و LA وا توت رلشاب هیتر هلزوس

 ندرلح رات صع) شل زاب هرز وا یر ناسا ا 3

 ۰ ردشع وا هدافتسا

 ةركص ندنناف و كندتنلا 9 ۳ وس ف سود ۇئ

 ۱ 19 ردنا روهظ لالتخا رب هدنامز كنو ۰ ید) وا روطاربما



 ۰ شا اش شه ی

۷۳ OT e PTS 

 ۸۱ ابوروا س باتک یجعرب

 ۵9 رفت دن رلارزا هیشحو لئابق هدک دانا تع نع هس راب

 صعءب هد رل ربعم A نرو هدافتسا ند رید دن و هلیساعلا

 ها ندرلولانامرجح و ۰ یدردشا اشنا تاما سا

 شش رضاح هرزواكعا ه راع هلا هلبقر یکیدروکموژل

 ۲۷(۰) یدروطوا
 یردار وج وک هدقدل وا ر وطاربما نیا

 تالاع ۰ یدلیا نعت هنكللا و ارال يا و ايلاتا ییشنلالا و

 هبه ذم تامزانم ها سنالاو نانلو یلا و همق رش

 هراقلانف ندا ثدحم بوشاضوا هلراشیا زسهوزل و هلا

 هن وط ران وه ندا زواڪ هنس هر اد اب وروا ن5ا

 عضنم یم هلا, یرام تسوک تربضم هللابق یهدنلحاوس

 ا غا اا قروه تكنالاو ندنفیذل وا

 تیععت یرهاراکتواعش تاکرح لراتوغ یسعا ناکسا

 هلراتوغ هلرکسع نوعا تاحالصا سنالاو ۰ یدلیا

 لوتعم هدیس اکا مزه 4ب راحاب لردیک هنرارزوا

 ۰ )۲٤4( ۰ ردشاوا

 تموخح كىرش سودون یلابنایسا هدننافو كس الاو

 ی د کلم روما وا ربع نود ی یوو انا
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 تار ۱ ۲۸ ۵

 هب را 13 تو الشاب دم ول روما "و رادا 8

 ندک دما و اما هده الا یشف و تع نع هبایسا هل تب

 E یرلبد وم یهدولسر واو ۰ یدک رلس ر وا هرکص

 تابا صع) هده ذىا ید الشاب هنن ری كن رااکیه هلا

 ۰ یدتا هج و r د زا. تونم ردتا لاع ا هن رز وا

 بوزو LH سرو ۳ رح لا روبع یارف هدن اک رح ون

 هدن را 4ب اد٥ هل راس رف 9ه در . ردشعا راسا ردو هلص وم

 سرف نکردا تدوع هلوتاتسا ندنفیدل وا دقعنم هطاصم

 .یدلیا عیبشت ردق هنییصت رواش یرادمکح

 نانلو هداروا و كرت هرواش یروکذم رهش نایلو

 كنه اصء وش تودا ناک ساو لقت هرکی زاید یرله ور

 یبلاوح رکب رابد هد دذ رات ) 0۹ ۱ عدد وا د عن

 ی ام ریا رکا در رنک ور
 و ه دن رل دن

 رب مس و تاف و ی هم وک کاره نابل و

 یسلا وهیفرش تالاع ردا س واج نیما و هیروطارما

 تی توک كر بد .سنالاو «نیردار تلو
 )0۸( ا

 هدف الاو یی ی هفرش نروماتادوش  نشنلاو

 نوعا تاح الصا ضعب هنا ام رج یسودنک هلا دلت



OE OOD یا 

۷ ۳۹ laud terl SE sas 

FPO OTO UTE ی( e 

 ۲۷۹ ۱ .ابوروا  باتک یحرب

 یکحهدا فداصت هدکد تشدا س ویطیتقم ییکحهدا م وحش

 هد نا و سفت هظعاللا ادعو تلدم

 تاداسف و تلف ندنا بیععت یی رکیدکیهداینام ور تلاع

 نانل و هر اعم ۰ یدروشوده هکنلرت لوس ی هام ورتل ود

 یم یرادمکحب سه نار رقم و +

 4 ادب دېم راس رف "ها ز وا لئایف تورسوک شاب نداتهح

 ندنعیدلتوط ه هام وب كب تناتسف « لیدایا ماود

 ؛یدالکا وحج هدم هلوا ردنتقم هروما هرادا هحزکلا

 كن الو لوغ بیقلتلاب هلل (رصیق) ینایلو یسهدازعو

 نانا وهده ر وک ذم ثبالو نايل و ۰یدتا نعت هنسهرادا

 اط می رفا

 هک کود عمر نکناتسعلانب هیلع ا ام « ردشعازق هیلغ

۶ ۶ 

 لردا هب راح هلبا دوم لئابو راس و ىس هه

 ندنعیدالشاب هفل وا لئام هنس ودنک هما فولق و رهشم

 ۰/۲۲ ریدتا نالعا یتغل روطاربما

 بسک هدندنسم هرکصادقدلوا روطاریما - نالو

 ۰یدتا مابف هه راحت هلبا تناتس نوعا كنا لالقتسا
 تناتسه «یدعح هلو یغوط هب هين طنط و ها رکسع و

 یایلو .یدبا هدکعا هراحم هلراسرف هدهرصوا هسا

 ٦) ۰ )یدایا تاف و هد) ون نکردبا تدوع ےل دم دلا زا

 ترود ص هدق دلت ر وو ىد تاک نايل وب
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 فتا نا را ۸

 تویقار غاص ییدسکر می ندنرلتاملعتمو ابرفا هقشب

 ۰ رد رد) وا

 یهیکلع هصح یهدند یسیربره هرکص ندنو

 هدا یج واب وشلاح هکعا ع.س وتی ضو ط هند الب كر د

 رواش یر اولی سرف و ۰یدلبا یر رله را جم

 دلرکسع نوعا قامرحاق ندلا یتصرفو فاتکالایذ

 یرادمکح هد رش راطقا «یدالشا هزواح هنکلاع مور

 و رند 4 رد ۱ مايو هنس هعفادم لر واس نبط: یھکیا

 را م دص اوا لمم لافو تارك ا

 هرکصندکدتا تدوع هنکلم هطاصلادعد نیطنطسف

 هده راګ نالویعوف و هدنرهنایم هللا تاتو یردارب

 هرکص ندنافو كنطتطسف ۲۸۲(۰) یدل وا لوتقم

 لاقتا هتاتنش یکلاع هیفرش راطقا لح” ندنسهدمع

 . ردشعا

 نوا هرکص ندننافو كطنطسف یھ دا سناتسق
 ییدلوا اا تموکح هدهنسض راطقا تدم هئس

 امور ندا مارق هلع تصزم سالتخا .هد لاح

 ۲۷۲(۰)یدل وا لوتقم هلب ردغ كس وی طنعم ندن رانا دنام وق

 هدقدل وا غلاب هاتف یرارب كسناتسق ربخو

 هن رزوا هلرکسع كب یللانوحما قلا ماقتنا ندس ویطنغم

۰ 



 ۳۲۷۷ ایوروا بس باک یحرب

 مور رواش یرادمکح سرف هدشامز نیطنطسق
HTهرصاح ل زو وا ید ره نیدیص) عبا  

 ند ام "هر زح و تعحر نا ندیدم ولا طرص اردا

 نوجا برح نیطنطسف هلکعا ضرعت هندالب نرهلا

 ۰ (۲۸۰) . ردشعا 9 هدو نکردیک هلرکسع

 وفا اا نیر وک داراب هاب ر لم
 N E OS را را
 شاردیاب هعظتنم ها قاطر ید هدرهشنورد بونالشاب

 یرلبحا و و یدال, ند رام نو رافایم دور وا «نعلاسأرو

SEE1  
 میلست هنن رالغ وا ییکلم هعدعم ندننافو نیطنط-و

 یکل ا .لوعو ایات رب لوبو ا اسا هناق و دور ۰ ا

 ا5 ىرتالو اشرفاو ایلاتاو هسناتسق ندنرالغوا
 ۰ یدلیا تباصا هصح هن طنط یککیا هةر راطقا و

 قیرفت هتد رره .هدنیسقل نیح نیطنطسف نکل

 i REED هی دیتا ر یکیدلیا

 .ردشغا نوکت رهعزانم یلیخ هدنرهناسم ردارب چوا

 ندن اصعا قالخا داف و تاق توف هسدا هم وق رم دال وا

 ی ارا اس ال رک و هدا یرکندکب رک ندنراقدلوا

 ندابفر هدنکلع یسررهو ۰رایدنلو هدراتلانف هدنرلقح



 ربعلا ٹا ۲۷۲۰

 هامور ندنعددم هل وا رهظح هت شاش و تنحرت كحد

 تف 1 رجا كنم وزرا و ek وا لئاز هلمام

 تم وا < د تقوا )س ارد هرلع ءان .یداک

 ۰ )4( یدردلاق هار وا نام هلن داکا

 ؟د ودعم ند قال راب كرار وطارما موز نیطاط ہو

 هبه ره س راطخاو تاعتا “هاما ع( ا د دس «دنیبلا ۳

 .یدا فصنم و قفشم هموع رار هلرالاح وشو لمح*

 یسانا یرصت ۰ ردشعا لو یالارصن ند هدنس واح

 هفر وا یتالبه ۰ یدا یقیم ۵ رز وا ییعرت كن رابه

 تاط؛طسو E یدل وا یزو ر ر ندنسنلاها

 دل ون ندا نبط: طیف و شار ها بولا هلت راسا ىساباب

 دم عز ناشسرخ )ردا هسدع) تدر یتالیه «یدالبا

 تیلتص هدن رل ناب و نالوا ییلص كم زا سل | هلع ۳

 ۰ رای دلیا رود هب د (تیلمعل ادب ) و ذاا

 ییروس كلوبناتما هرکصتدکدنا سصات یطنطسق
 ۰ ردکعد«یرهش هاش دا »لومناتسا یدلیا ان ی یف وص انا و

 ریست ود (دزیطنطرق) هلبسذ هنعما یدنک نیطنطسق

 ۰ ردشعا



 Vo ابو روا س باتک یجرب

 لوتقم هدنحرات ۳۱۲(۰) نییچس» ندرلنالوا شّبا مایق

 هاش هی ۳۱ 2 سااسفام وهد (۳۱ ۱) سو رلاغ بول وا

 اش وب نازاقا دول لا وح تم و <

 دم وار ۰ یدلوا نارهکخ هةر فلات نط

 کا ت رح نالعا هنملع نیط:طسف س ونسال رک

 هدنشن نفرط قرهلاق هدنفرط سوئسیل هبلغ 4 راحادعب

 ۳۰۸(۰) ردشا وا دقعنم هطاصم

 یهرادا و هساس روما هرکص ندهطاصم نیطنطسق

 هنماع كرلتوع هدانا یکیدلیا ما ود هطدر هب هعذان تاماظذ

 رکسع یلیخ ندرتوغو هبلغ ه راحاب هلتهج یماق

 هد هناح الصا صع و ندک دما ه و رلع هن را ودرآ بولا

 كلام نانلو هدندب كسونسبل هرکصندقدلوا قفوم

 (۲۹۹) ردش! وا لعتتسم رادمکح الس الا جد یی ەق رش

 ۰ یدا هک ریست قرو تو و ددل وا روطاربما هدنناف و

 موع ر هام ور هرکص ندقدنا زا راس رفظم صعب

 هدنداتعا رروک تسونع یورو لوبف نسح ندنفرط

 لیل الد هتان واع و لوبف نسح هدنل وص و هام ور ۰ یدیا



۳ E LD Es A ERASE ES E E : 
 N ات تر ۱

1 ۰ 
 ۳ ربعنا تا ۳۷

 ندنه دل وا راح ود هوعرص تونل ةت هرکص نت ود

 افعتسا قلارا وا نیس و «یدتک هایحالاد نالوایطو

 ۳۱۷(۰) یدتا

 لاعتا 2 قاروطارما ا ندا ود

 ۳۱۷(۰) ردشعا

 ندکدتا ما ودهدعل روطاربما یاشد نوا -. سناتسف

 ۵ ب لس صم ه دن رش قرو ندلاعا ه زاكا هر صف

 نسطع دو ىلع وا نانلو هد هر دم وعد ید وا راه

 مدءم ندنناف و ثانساب اب هلم نع هف رو عد رس ریساب هدودلا رخ

 روطارربما یییطنطس9 تاق ولا لبو سناتسف ۰ یذل و لوص و

 لوبق موا ىلع یسیلاها ایناترب هدنافو دلکعا نییعت

 ۳ ۳۱ 2 رب دلیا

 هالاتا هدعبو مایق هنحالصا كناعزانم ندبا نوکت

 یار دم وا سس كن و ون انس نکل ۰ یدلبا تم نع

 تو وا لاح ناھ یلاه الان هلته ح یعیدل وا

 بیقلت هلیناونع « تس وکو ا » یسناسقام یلغ وا كنيس

 ۳۱۰(۰) ری دلیا ندالعا ود روطاریما و

 هل درد هی هب رپ رد دن و هب رکسع اک < نمط طرق

 هداناسرام هلس وزرا قلروطاربما . ردشعا هبلغ هنسه

 هست چو روم ورم بو جو



 ۳۷۳ ابو روا -> باک یج ر

 تدعت ع ار هدنزهنایم ها نسو را نکردیک هسرف دالب
 هدانس+ «یدلیا ثیشت هب هن رکسع تاکرح نیفرط ردا

 قو دو لو سرد راف هر د و ورق ا
 ۰ یدلوا لعتسم هدقلروطارما

 هح زکلاب هدکدروک ندعس و كنابام ور ثالاع نالق ود

 ۵4 _:هجح ید در عح هرم دل وا رد هروما "هرادا

 ذاصا تموکح كبرش یاد مان نیم ندنساقدصا

 ۱۱ هو ا :رتلابا هنوط هلا ايسار كرا

 یابناتروم هلا ایناپساو لوغ “نیسم ینیرلتلایا اشرفا و
 دالر هلرص وصح و هفرطره یمودنک هح وتلاب همسات مو

 هن ده وقت مسفاو هدارغص یایسا نال وا یلحانم هسرف

 یر هسا س طباور كئالو هلتماقا هدنرمش ( دیمزا )

 هدام ور نیک وئانس «یدلبا تود رظن فطع هب هظفاحم

 E یو یقه ور انار دیبا
 یر یزادمکح ناناساس ناشلاح هددم ییسالاوح

 تلانا شب ندهیکشرا "تلاغو موسه هلرکسع هنرزوا

 ۳۲۵(۰) یدتا طرص

 اوا کلم رام قامت شو ینارق اات
 اا ورکا زا دلو وم ابا و داش یخ مک شش او

 ارفظم .یسهلتجت هزکصندقد) وا" قفوم هرجا نمسح
 ۳۱ ۹( ریدلبا: تد وع هامور

۱۸ 
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 ربعلا تام ۷۲

 سوراق و لوتعم هال ایتصصع كئاط یی نکنشلوا

 ۹ .rt) ۱ یدل وا لوص وم هی لمن قا روطاریما

 نیب صون یرالغوا هرکصذدفدل وا روطاربما س وراق

 سم یدیشرو یاونع رص هژتاذ ما سون راقو

 تعوصخ ندا ثدح هدنرارا هللا یتلود نایناتاس

 هنکفلس هردیک هنن رېل انام هر زج سوراق هنرزوا

 یدتیا طبض یییرارهش ( نادم )نوف. س هتکو ( هبق ولس )

 r4) ۱ یدل وا ل وتعم هلی اصا هععاصر هد برا

 یناونع رصف هدننایح یرد هتاذوش - ندمون

 هرص یمهقرا هدو هرکستزدک دک هسرف دالب و شهر و

 دقع هلبا لوک نایاساس هدکدنا تافو یماباب .یدیشک

 دنفرط ( یزاغو لوباتسا) روفسو هلرکسعو هطاصم

 هل س هطسا و را سورا یرد ناق هدهسیا یدلیا تعم نع
 ۳۳۸(۰) یدنل وا لتق

 شقک هلوناتسا هلتفافر هرکص ندنناف و كس مون

 رضاح هدشناب (ییوک یضاق) انودقلاخ رکسع نالوا

 لکی یربا سو را لو ود ولابحالاد هدلاح یییدل وا

 یتدم كسورا ۰ (۳۳۸) ۰یدلیا زارحا یعلروطارما و

 ۰ رودنوک شب
 ۲ ۰۰ دا یار هدنلاح لئاوا تادذوش - تلف ود

 ۳ س وراق + یدل وا نادنام وق هدا هدا قرت قرن زاب رکسع هرکص



 ۳۷۱ و روا

 هن راتخا یهالمو تایقوذ هلبا مالو بانر هدنسهرص

 تو رادابا یقاط یرکسع هلع ءا ۰ یدا هرز وا ماود

 ۰ ( ۳۵۹۹ ) ریدلیا مادعا ییسوذتک

 یاو ۰ یدل وا فلخ تاد وسس دنا 4 دولق

 ۔ روطارما نیلهروا هلکعا تافو ندنوعاط هرکص هنس

 ۰ (۳۵۲ ) یدل دنا باتا هغل

 (بذی ز) اواز یسهک اح مدت هد (۳۹۹) - نییلهروا
 وا هام ور و تبدرد یا ہلا راشم رود هن رز وا

 ۰ یدنل وا لسم هد ( سه دن ۱ افا هک ردشعا

 هب هد رح تاکرادت هدنملع یلود ناسا ساس هد (۳:۷)

 هلا 1 یدیلدروآ هتسذءو یت اکر ہم هد هسا یدلیا مایق

 هل ر وطا ریما ییسات وانس ندنکید ردتا لتفو ماا

 ۰ ( ۳:۷ ) یدتیا انا

 یردار تولوا توف هرعص هام یا تبسات

 نکیا شمروطوا هندنسم قلروطارما سونابرول و

 یمو ور فصتم هلتعاص بويعا لوبق یماط یرکسع
 ۰( ۳۹۰ ]) ربدردتبا سولح

 ا اناما لر وطاح كناد ون بسوی

 . ريدليا تراغو به یییرالحم ضعب كنايامور راول
 ۰ یدلیا تنش ییراتبعچب كرد, هلرختیع سو ور

 قفوم جد هناراع و تاحال ضا صعب رارب هلکن و
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 ربعنا تار ۱ ۳۷۰

 5 تبع نالوا کاح هد صمد و عبا هراولام ور ان تسدل اب

 ۱ ۱ یز اساس هلن واعم 21 ) ا ی هذا ) تاد وا یھ

 ھا رو او ی وزآفج نده ایم ا
 كت رفظم و و یر دژ دعا ن رها نام ها 2

 هدهسیایدتا نالعا ییعلروطاریما یدنک انیسیلاب هدنبیفع

 ید ردل وا تور وا یسودنک ید رب نده رب و تارف

(۳۰۸) ۰ 
 هلن دن قبل ود نانا ساس هددروک دم دی تاید وا

 رش هلروک ردو ALG رش ) نادم ۱ ن وفرس و ناو

 یناونع ځا هب ای د وا نملاغ هلکعا هرسصا- یر و ص

 دس دن راز وا هم هر د زلر 1 راسا تاب د وا ۰ یدر و

 یکیدتا لیلذت یتیرارکسع و سمک ییبراموح بول وا لئاح
 ندنکیدلبا هلع هد دنس هشاطتوغ نانل و هدو رش دالبیک

 رونه تم وصح وس 1 یدلبا ماو هب رح هلا تاد وا

 لو یکی نیک یاد وا مدعم ندزلک ۵- سه رص 4 راح

 ۱ ۰ یدنل وا لصق هدر ( سدت ) 0 ۰ ردشعا

 ۱ دل ردنا روهظ رلعل ان هدنکلام ام ور هدننامز نلاغ

 ۱ یاب ندل رلتحا رالح صعب و شلوبعوو و تئاصم یلیح

  تافا را یو رک ما ی

 ۱ ۲ کک موش نما نکیا شل وا شوت 7 کلم جد



 ۳۹۹ ابو روا سس باک یجرب

 نی ریلاو ناسلو هدکعا تالک اح 2 هدف وا غلاب

 هنسح قالخا نسربلا و ۰ ید ہک هنن رز وا نلیما هل رکسع

 هلتهج یعیدل وا ندعاط بوعم موم و فصتم هلا

 لوبق یتغلروطاربما كنا هدشرط یانئا_یسهقناط:یرکسع

 )۸( ريتا نراعا و
 رواش یرادمح نایاساس هدنسهنس ( ۲ ۱

 هل رکسع نی رلا و ندنکیدلیا طبض یصجو یەک اطنا

 دن رها نمیام ay و ندکدلبا دادزسا ها

 تولغم هب راے اب هدنن رق ) هر وا ( سدا 2-4 نع جد

 رسا ین لاو رواش ۰ یدل وا رپسا هدندب لرواشو

 ىح ردنا ارجا تراعح عاوا r ندک دا

 3 را لوح ۰ یا ون دب زروا هلداصا بارم اب
 )۹4 ۱ و ٠ یدلوا تدعم تفور هدشا ترامحو

 قیلعت هسرف هدکشتا یسیرد هلا حس و لتف هد نګ رات
 ۰ یدنل وا

 یییلاف یب-غوا ن کر دیک هني رز وا رواش نییربلا و
 نسلاغ هدفدنلا یربخ یافو كنسربلا و ۰ یدیشعا لک وت

 ۰ (۳۵۹ ( یدلدا نییعت روطاریما

 وز ید یمعوطح ۰ یدا نسلا ثیدح ے نیما

 ضوعب نانلو هدنفرط ماشلارر بوک یتارف هلرکسع رواش

 ناقا هروما هرادا هنرب كنبيلاغ ۰ یدلیا الینسا یرالح



 و e نوجا ت ڭنەنتف وش بیلف

 ۱ ه راحاب هدنراوج رهش مان هلور و هدوسدا یدلیا

 ۰ یدل وا

 هرکبص ندفدلوا روطارما تاذ ونش  سوسهد

 ندا و تزاقح هدنرقح راتاتسرخ هلم رک هام وز
 نزتسوک شاپ هدنرافرط یبتم ۰ یدلیاارحا تعا
 هزاع ؛لردیک هلر e نوڪ ا یرلتسصم عفد لوو

 سوالاغ هلغلوا لوتعم هلرنناها كسوالاغ لارج نكردا,

 / : (rr) یدانا نالعا یغلروطاربما یدنک

 هلاصم دقع هلرلوغ هدقدلوا روطاربما - سوؤالأغ

 لود ناسابساس هدهرص وا ۰ یدما تم نع هام ورو

 رالوعو مای هکعا عز ندنراد راولامور یه روس
 ندنسا رمانوحما جالصا كرالوغ سوللاف دلکعا نایصع

 ا
 نالعایتغل روطارسا یدنک هرکصندکدتا هرلع و تع نع

 )۳14 ( یدتا

 هن رز وا رال وع نیما ۰ یدرد و هنو رط لا٤” یتیم
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 1 | درو نا هل ی س و الاغ 79 باش اد

 ۱ | رکسع یک هدنابعم نکار دیا تنعحر نزار هب راج اب وات

 ود ربخ و ۰ رلب ذلبا عبا هتیایما و ما دعا یسودنک



 ۲2۷ ا وروا س باک یجرب

 هد هکر شم تروص هلبا رایضهبلرانال وا روطاریما ردق هنلقن
 ۰ یدنل وا ذاحتا یسهدعاق یرلغا تموکح یارحا

 ندنبیدروغ تاذیکیاوش - سیلابو نینس»یهیا
 هدهسیا رلیدنل وا سعت روطاربما هرزوا كارغا هرکص

 اه اب نکا هل تی یا رب
 ترا نا لو هنشا رج وا نر ات

 ۲ ( ۳۸۶ ) رلیدلیا تاتا روطاریما یتسدروع

 هلتهج نش تئادح كناذوش - نیدروغ یصج وا

 هرادا یتموکح روما هلئروص تلاکو هت رب« هفهرب ی

 هامات و وسيم هدکل رپ هللا نییدروغ تیلق ۰یدناروهدنا

 برح هلا رواش یراد ^ ییلود نایلاساس كردیک

 یغل روطاربما ۳۶ SEE یادروع هدانا یکیدلیا

 ۱ 1 (۳۷۸ ( یدلبا نالعا

 یدلا هنلالقتسا د یلروطاریما ردهتره تیلق

 ایمات و وسيم بولوا بواغم هرواش هده راحګ هدهسیا

 یهدن و ( هلوط ) بوناد هلا رت هراناساس یی ( هر زج )

 ةفاط توغ نانلا یرخ یراکدلبا موه هنرزوا دالب

 -اضعا وتانس هلتدوع نوګا یرازواګ منم كنس هیح و

 یتیدل وا شعا قوس هرح هلا ودرا یس ويسهد ندنس

 روطارما یسویسهد هلا لزع یبلف یه ودرا هدلاح

 ۰ (۳۷4) ریدر و یدا نالعاو بصف



۳۳۹ 

 دلکعا رفت قلخ تایدعت و ملاظء یفیدل وا بکترم نکل

 هنحات رفهداه رفا و لرع یس ودنک وانس ه رکص س یکیا

 . باتا هغاروطارما سدروغ نالو یسلاو یتلابا

 ۰ (۳۸۰)) رایدتا
 ردمن ره هلیاحصتا كنوتانس تاذوش - نیدروغ

 ید نیدروغ لوحوک یلغواو نالعا ود روطارما

 امور ندن رللا ریح لزیسصم هدهسا یدنل وا نی.عت كىرش

 هلتتفا وم مدع نیلباق نانلو یسیلا وبرغم دالب كنتموکح

 مادعا هلا ثسد رد یددروغ لوحوک و ماف هنملع

 یتسفن نییدروغ روطاریما هنرزوا هئداحو ندنکیدلپا

 ۰ Ao) ( یدلدا باص

 ندررارف یهدنملع 2 كن وتان هسا نییسعم

 هل رکسءنوحا هداعا یی دیس هلا ه رج هوو هدفدلا رخ

 لو ندنفرط وتانس نکل ۰ یدرو یرغوط هایلاتا

 تالغا نالیردنو هنیرارومأم تموکح یهدنرزوا
۱  

 ریاحدو داز ندفرطرب 3 دن رکسعو نیس هنرژوا
 0 ما چ وکی همش یک انو و "

 هکود A تو رلفانا یرکشع هدلاح یعید) وا نکا

 ۰ )۳4۸( رید ردل وا هک ود

 . هلوناتساندام ور كتموکح* یسرک هرکص ندنسد روغ

 نیس و 2 7۷
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 ۳۹ اب وروا س باتک یجرب

 وچ لود نیما بایت رویای ی دا ای
 ییددل وا دن و وانا كعا ماود هه راح ردف هر هک دنا

 یرلءهوجه هنسیلاوح ایرالیا و لوغ كرولایامرج هدلاح
 فرط ر هلدعرس ییس لسم سرو ر ور لاب هاعلا یی رح

 توع .یدتا تع نع یغوط زر لعاب خو روم نر ردنا

 ینسودنک بونالقابا رکسع هلیکر رک لزییسمم ندنسهقتاط

 ۰ (FAY) راودردل وا یداباو

 یتفلروطاربما هدننافو كرب وس ردناسکیلا - نیس

 ات یکیا زوت وا ندهرو لاو 5 ۰ ددده نالعا

 نکیا هدنفلنادناموق رکسع امور روس ردناسکلا م دوج

 یددلرواو شل هلن ربش سارت نالوا طو ت
 نوک وا £ یدیشعا صا یدرلغ وط نو وب لرلنا وهم

 یراتعنص هدنروضح ردناتسکلا رایت و وا و رايج اخ

 شک ناد وتس لاب ینسقک ها رلما كل راثات وط شر 5

 ۰ ید ردنتکد رانا یتراهم هح رد هددع راصم و

 دد هب یرکسع كلس هلکلرف ییسودنک روس ردناسکلا

 روت دل رثنادنام وق هردتا ه ردتا قرت هرکص تؤدا

 هل هح ول وا هده یدنفا ۰ یدشمروگ هس د رض ص

 ۰ یدل هون یل روطاربما هلاکت را ید نارفک و تنا
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 Pac 1 ی
 ۱ تب دح و لاا عیدب ۳ سواي

 قلعت هدالف ندنوتلا ناب و و یر لآ اتد یز هدر و

 )ِ اےاح هدنمصف و ۰ یدبا r ك زال هس ردا
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 |  ردناسکلا یسهدازع هنر ۰ ریدتا مادعا یتسودنکو

 | ۰( ۰۰]) یدروط وا روس

 1 ؛لح ؛فقوص وم دا لا نا تب روس الا

 دمام یسانا ۰ یدنا رهام هجحهبتسایس رادار و سچ

 ۱ دا یلیخ هدنملع یهاذم كلتسز تپ ۰ ردنایتشرخ
 ِ راعط) قالراب لا عج نیلاها تف وره ۰.یدل وا قفوم

 ۲ ۰ ید ا یشلاح دنسهلا زا كتاداسف ندنتکلع راطقا و ردنا

 | ۰"یدما لوذْبع یمایاطع هناونق و:یزامم تاعصا
 هرز وا یعیدنل وا لیصفت دن قل ود نات اساس

 هرکص ندک دا و یهباساس تل ود كنا ۷ رشد را

 راسا ند راف رط رلع ور یی نکا هدب زل دن نان اتکا

 تایهرب هامور نوا جور یییدصعم و امد الاب

 هللا در ریوس ردنا کلا دن زوا یممردنوک هثوعیم

 لرد هایماتووسم تاذلاب هلرکسع و اطعا با وج



 ۳۳ ورو تیپ شور

 لامعتسا هدنماقم هصلاخ تاکوکسم راتو هدلاح یغیدل وا

 هاو اکا هح دا وع و هيلا ۰ یدا رار ول وا

 كب تلا ندنسیلاها انودک ام نوڪ ا یسفن كل ردیا دیلقت

 لام Î ه رلاکره و رب رم و تاح ا رفت

 هموع یک وا دا لیا ردننکیسا هدس ودنک قیلعتلا

 هلیئروص عابنا هنکلسم لردنکسا هرکص ۰ یدتنا هی

 هب ارم و وس ندارواو هن هب روس بو الشاب ۵ رل كب راع

 نویلم یللا هللا هیلغ هنتل ود نا ا ًابرحو تعع

 یس هقاط شم ندنعدد را و 4 4ج رد كحهدا وع

 باح هغلروطاريما یتسرت-و علخ یتسودنک قافتالاب

 ی ) 3 ۰ ۵ ۱ رایدلیا

 کام روش هدننف و یاقو كن رل)اقا راق قدس ند رعم

 كيرح همایق نقاط یرکسع هلدصقم دنس تاصتعا نکیا

 کو لک سوکت قررافاتا یعاط یرکیتع دک یک

 ری دلیا س)الحا یس ویا ىلع وا دا وتم ندنس راق صبح

(3 
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 ۲ ی رم[ لوماتسا ز سنا و ی ۳ ۳

 ٠٠ ههلازا ىراقلاف نالوا شعا روهظ هحهلحاد الام

 ۰ یدل وا قف وم

 هلتېج یسهناراک ز واک تاکرح كل ود نایناکشا

 هکفلس و(نادم)نوفیسهثک هلردک هنابمات وب و سیب هلرکسع

 هدنندوع هامورو لاغتشا هلراه راح هنس جوا هدنراتهج

 هرک ص ندکدشا نیعن تموکح فلخ یاللاقا راق یلغوا

 ۱ .قرو لاغتش الا نوا نیکی یالتخا صعب ندا روهظ

 ۱ ۰ (4۱۱ ) یدلیا تافو هدنرهش

 کک

EEE 

DS aS و 

 ۰ یدا هدنناب هدنناف و لس رد تادوم 4 اللاقا راق

 یثادنرق هدلاح ینیدل وا یتموکح فلخ هدنتافو كربوس

 روهظ نراخا هدن رلا را هدک دلبا تد وع هبام ور هلا ەز

 هنغاحوق كنسهدلا و انهژ و هبلغ اللاقا راق ندنکیدلیا

 ° رکصت دکدتا ح رج ید ییسیکیا دز رج نيد ااا

 و ۰ یدردلوا ییثک كب یعرکی نالو هدنفرط اتهژ

LEقد راق هل و ۱ رام هدا مو هب هس وس و هدر وع  

 .نوعا هلا زا یدهسوس و ۰ یدالشاب هکهروک رابور

 ۰ ریدتا بدترت رنو وا ولرد ولردو ره و
 «یدا هشوشغم دوقن هکس یکیدلیا عطق كناللاق راق

 شوک و هلبا نوتلا یتسوا و رقاب ییا كتاکو کسم نوتلا



 TES ۳ اب وروا س باتک یحرب ۱

 هدیزب نم حب یعلروطاریما هبرکسع ٌهَشاط هلغملاق لاح

 باس لار تار و نارد( ۲۵۸ )هر
 یهدداد رارف هن رز وا ) سونال وژسو دد ۱ سوابل و

 ددا وا ی طرص یعلروطاربما تاد وس ۰ یداکح

 ۱ نالو هد هام ور E ملاقا و هر وس اات ر اا 1

 روطارما ر هدلقا رھ بویعا لوف یرلفاط ۹

 ماتم 4 ہر صا ہو ددعنم تالاع درلع ا ۰ رلیدتا یوا

 رب دن نیسح اج رکسعیهدنلعاوس ابلاتا ۰ یذل وا

 تاتا یر وس یرانادناموق نالوا یسهعیاش ترهش هللا

 e لرديکه امور هلا هفاکرک اسع روس «یدارشعا

 هیروطاریما ررس نیزسکغا فداصت هن هعنامهن وک

 ۰ ( ۲۹ ) یدروط وا

 هرکض یرلیش یکیدلیا دع و هوتانس قباس روطارما

 لف هلئادحا لالتخا رک اعلا نیب نوجا یکیدعر و

 ۰ یدلدا

 هوح ولان هب هب رکسع هراداو ردامو عیه" تار وس

 یراناناضص هدنازلات یعلروطاربما هنفلس ۰ ىدا ردقم

 ندجراخ لیدشاب سکو لت یک ردا تسدرد



 رعلا تام ۳۹۰

 E ۰ رای دلیا ايد راس قوح ندن دالب امور دم ود مع

 هم مال و ت رہے هدکلاع اوفا صعب نام ام رج

 هجا ساو شعا درط یس هلج و مايو هب 4 را تا دلاب

 ۰ ردشل وا قفوم ه هلازا هد راقلانف ندا روهظ

 رارضا یهرواجم ملاقاو نایفط یر امور بولو
 ۰ یدلبا

4 ۰ a > ع ا وفا صد هدناتسهل هملا راشم را دم ehهر |  

 یتعوکح فلاح دوم وو یلع وا ردنا تاف و ن ا راع

 ۰ (i) یدل وا

 رارب 4 .سابأب هدن رب 4 را همه اع ما وا — د وع وق

 هتحام ور و تعف) ام هتبص و هدنناف و مان ۰ یدبا

 ههحاصع نوا كماعا توف تصرف یهالمو من

 ج رارب هدو هام 1 Eh ید زس وک تع راسم دوع

 مادعا دیک قوح ندنناملعتمو ماود هفاتسعاو

 دلکعا ےس یسودنک ایسرام یسراق زسحاکت ۰ یدلیا

 ۳۰۱ ۰ ردشعا تاف و

 ندنرلف رط یرل ریکفالخ هزکص ندشاف و اد وم وق

 یدسلوا لوبق یتلروطارما كسقانر یسلاو امور

 ییسودنک و موه هلا لوبو مدع یراکو اب تعم هد هسا

 ۰ ردنوکی د ناسکس یتدم ۰ (4۳۰) ۰ رلیدتیا لتق
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 ۳۹ اروروا س ا

 ۰ یدا رادمکح ر بوضع و زممناسش  نیردا

 كب هریدومو هراناتسرخ ۰ یدا رون روک ملح اضع
 ۰ رد ڈمردلوا رشک قلخ ندرلنو ندنعیدل وا ضغاب

 هدلاح یتیدل وا شمردتا ریمل هرکص و مده قیرش سدق
 یتایالو «یدلیا بیر هلیماع هلکعا تعاطا لر یلاها

 سیاب عقاو هدنراوج یلوپانو انتعا 27 ) ۱ رضا تب مو

 (۰)1۸ ردشعا تافو هدنرهش

 ۰ ردیتموکح فلخ كس ردا تاذوش س ننوطذا

 تلم ۰ یدبا عماح یالخا م راک» ۲ مجلح ؟تبج یلادع

 یدلیا سواح لروا سفره هدنناف و ۰ ردشهر و تدرح

 ۰ (حا)
 موادم و لئام هنس هعل ا طم تاتک و سرد سح لر وا

 هده را ا تراهم تک ووو مولع ۴ ىدا

 ندنفیدل وا فداصتم هارطضا یموکح امور هدانا لوا

 یس و:سلیداماد هک ر وک زحام ندروما هو رادا هج زکلاب

 نیز  هنحالصا هنفرش تالااو داكا تموکح كىرش

 ۰ .یدّتا

 لالتخا حو و هش و فا وط ا ثال ر وا

 فا وط هد ةا ید شلاح ها را هعفا دم هلکعا ر وهظ



 ربعلا بارم ۲۸
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 كىرش كن كناژارت راح اب ۳ ر> توا یساعدتسا

 ود وار « رایدروک بسانم نسم وا و

 ۰ ردشعا تعوکح "هرادا هدکلر یسکیا و ذاحا لغ وا

 نیر رح هما قالط الاب یر اناس رخ نال وا شل دا نام دق

 .(٤۲٥)ردشملوا رادمکح ناژارت هدنتافو ۰ یدلبا اطعا

 ساق تنالبفو تیکت تاد یه سا ناف
 زکد ۰ یدلیا حالصا یرللو و اشنا لری ۰ ید
 یاطعا وذخا تالماععو یتراح و ریثکت وددحت یییراناعل

 ار امور نوا ینو را شا ۰ ردا و

 ندر ضاب هنورد هلاان هناضثک لوب رو اشنا

 یهدنراا راهراس توس هل رام ورهن رارز وا و عض ورلکر د

 ایما و وسو تادلاب هلرکسع ۰ یدردٌما مسر یرل۵ راح

 دالبو یرلاروا اردک هنندالب ( نی رهنلانبام هریزح )

 هنسهاج رز كس وکح امور یتب رالحم ضعب كى

 هل ولم هلکا ریهشت 4: هر ات راظفا یشنص نسح « ردشلا

 ۰ رابدردنوک ارقتس هاب نوا كس ربت ییابقفوم دنه

 ینتسا ملشروا ندنغیدلوا ضغاب كن هرانابتسرخ نکل
 هب هک اا ه دیس هنس )ا ه) * قدر و ضا هلو كتاعم”

 ید ردنا ويف یسوبانعا فسا هیک اطا ردنا تع نع

 انوا توف یخ تونل سا( کچکول

 )4 ۰ ه) ردشعاسولح نيیردا یلعوا 7 رب نرو

gara ۹ a ۳-13۳۲ 5 EE مک نان EE ۱ 
۳۳ a» 
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 ۲ ۷ ۱ او روا ج بانک یحرب

 هدا نوک رب هل ر وهظ نوعاط یلتدش و شود

 مع ۶ ۰

 ۵4۱(۰) یدسا تاق و

 باکترا یعاونا كلئاذرو ملاظم هرکص هدلاح یقیدلوا

 هل ورین هدشحاوف باکت راو سوفت لتقف تدسالب ۰ یدلیا

 كجهردل وا هکیدنآ صیرح ردقلوا هلتف ۰ ىدا رزکب
 یاص واو ۰یدرردل وا ناوبح هدرلتف ویعیدم هل ون ناسلا

 ود « هلا » یتسفن بول وا مظعتو ریکتم ربا ر هلا هو

 یتبّرک | «یدنا ضغاب تیاغب هراید وم ۰ یدیشعا بیقلت

 ۱ هوس اف

 E لو نا ی یا
 هدنمان نافتساندارما بواب ردشل رارفیمادعا ندنغیدل وا

 هام یو الف (5۲-) ۰ یدردل ول کاک یر
 ۰ ردو یرادمکح یک وص

 هیروطاریماررس تاذ وش هداف و كنسنیع وډ ب اور

 E a شی دوف یا
 دل قفل وا تاو هنان یاس و یں وا

 هاکنروک نام هروما هرادا هجزکلاب یسیریپ نس

۱۷ 



 ربعلا تار #۹

 ۱ ایم یا اس یراق لنت

 ییدلیا قوس هاتلانا یتیسوع ۰ ردناذ وش یسک

 هدنرز وا, یسهرصضاسحم سدو یسوتسش یللعوا هد هر

 هل.دیلوتعم كس والو یدک هرم هلرکسعبوغا رب

RTEبولا رخ هدرصم یاو هغلرادمکح  

 هر صا ی ( سدو ۱ مل شر وا ور ندهنس شب

 هلبقارحاو طی رهش شون یلغوا نالوا هدکعا

 تلاع هرکص ندنا رادو ۰ یدرو ماتخ 4 ه راح

 ۰ )۲( را دلبا رف ۵ هراس

 اسحاق دالب ره یا .هدنن و شارا

 فرط ره كناباترو كنهراس دالب هلیکلام ایکیلیک و

 ۰ یدل والخاد هنتعاطا “راډ ناب وک امور

 . ریز ردبا قلرادمکج هنس نوا هبلا راشم رادمکع
 شل وا شیاسا رهظما ةد نم وک نامز ؛یلاها نال وا هدنتسد

 سون یلغوا هنر بودا تافو هلءلحا هدیس ودنک و

 ۱ .( ۳) ردشهر وط وا

 وک هددشأس تاب را تاد وش سوسن

 یز ا هل وی لاها نم اته اوان

 لوا هدنتعوکح یانئا ۰ ید هلا تافاصمو ےلص

 یررمص""هدالب ضعب ردا زوهظ حاط ران یهدننرف

 و



 ۲: .... ایوروا س باتک یجنرب

 یتکلاع نایکشرا یتلود نایناکتشا هدننامز نورت
 ت۶ نع هداشد را نالد ر وف ندن رالا رح امور هزکعا الا

 ۰ یدتا درط یداد ربت ند رلهدازمش

 هدانا ساهل رکسع ایلع نال وا گو هن ورين بس اع

 ن رادکح ودنک هلکیشلا یتنافو كن ورینهدلاح یغیدنلوب

 یا زکس هد همساآ ید وا قددصد هدام ور تودا نالعا

 هلادحا یجوع لالتخا ر نوتوا ندننا ریکفالخ هرکص

 هدف د_) وا 2 aw یلرادم > ڭكتاذ وس بس - نوتا

 یس ود را اتامرح نالوا EEA یغوط هام ور

 نوت وا نکردا مدقتهرزوا كعانییعت رادمکح یسویللتو

 ۰ (ه۵۳) یدلوا رادمکح سویالیتو بولوا لوتقمو
 نی وال هدق دل وا رادم = 3 وس سس سوالت و

 نیسایس و نالوا هدا ه صاحم یسد ۳۹5 یا اا

 یلس وم لاربح یهدنتفافر رار هلرسکا عاما یدفیک

 4 راحاب )و ناس قوس هایلاتا هل رکسع

 4 ۵۳) یی دم ]وا ن ال لوبو



 یا ی یا اف اد ی یر SE ۲ OARS DOTS ly نا و او ی وا ی CA ی را و
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 هلن وع د هدارصت قلخ هدام ور هدهرص واو ادال

 ن طب ندی ناوح ااغ و ۰ رول وان “نالوا لوغتشع

 یلیحما نسو لف نانلو هد هب ردنکتسا 1 یا( نوععم)

 ۰ رده ردتا لتف

 یل «یشادنرف یسهجوز *یمانا هرخالا نورت

 سا هتفارحا كنامور بوردل وا ید یاکنس فوسلیف

 ماط ك سکور یسودنک نک رانا یار لرهش هلکمرو

 قلارا وا .یدا روبنکا هلة ردلاج یغلاح هدنرزوا

 زکتدسسف» ربا لس قدرح وش» هلا بلج یرانابتسرخ

 ۰ یدلیا ارحا عورشعات صاصف هدن رفح رەد «رد

 كب نوسجما كنوب هلبا بیترت راه و زسموزل نورین
 ا سابل لاد یراهصک و ندا فارسا لا وما قوج
 رابخا كعلخ توشالوط یفارطا لرش هدهرکنتم تروص

 هەو ع ترفن یرالاح وش «یدنا ربا ناسک یلاوحاو

 رارف هنمادعا مولا ىلع راک او اس ۇر .یدلوا بجو»

 | ۰ یدلیا لتف سفن یدنک هدقدل وا یعوعس# یرلکدرب و
 [ ر تر وک ی زنا هلو راب میان ی رانج وکی
 ۳ ۰ (هه) رب دنا

 ۱ هوا ندا :تموکخ زدفه ورن ندسوتربض وا

 PE N ترجمه و

r agدو  

 nn نجوم



 Yor ابوروا س باتک یجعرب

 یتیدا وا ,ندناعصا تلفغ و تفخ تاذ و س دولق

 ۰ یدبا راو یسهبفاک تامولعم هك راعمو بادا هدلاح

 فیل اتش رات رب راد هنعلاقو هراس .دالبو هنجاترق و امور

 یدلیا حاودزا هلا یراق رب هدنماب هنیلاسم ۰ ردشعا
 ك

 هءل وا ر ا د هو رلبع 23 گچ 3 ندا ما هرو ص هد هسلا ۱

 رود مه دتل اتم ۰ یدردبا زرا ید د وم تف و ره اد ولو

 مادعا هلغفلو عویش تیفک هدکدلیا ثبشت هن بدن دصق

 نیا ضان دنا سوتسغواهرکص ندنو :دولف ۰ یدل وا

 ۍکسا نا اغ یدلبا جا ود زا هل و وع" لوط ر هدنمان

 کی هاو زلق هلام واههصتم هل رش هدا زاهدندنسهخ وز

 مرن ندنحاباب سوغات ربا لع وا دل و نددسه> وز

 هج لن «یذشود هن راکفا یم وارا ج كن و زین یلغوا

 وتقود كنا ۇرى نایغا و مادی عا مع یدولق

 :(۸-۵):یدلیا سالحا هتعوکح رب رش ی ورین لیصعلاب

 تاتو و الا تاسف یک :یمانا تاذ سان نوری

 نسج تدع زار هج رک | هدنسولخ تیادب «یدا فصتم

 لاف وقالوا هدهسبا یدرتسوک تماقتسنا و هلماعم
 تاکترا هات تاسذعت هد یلاها هبا لیوحم هناثتسو

 لایه  یدبا نکند كم هرنامتسرخ نورین ۰یدتا



YoYرعلا تام  

 «یداروس یرلبعالم ویران ال وا تعدبط هر و یھ الم

 سلح بابرا هلا بلج هاو د تفو ره یراهلوقم و

 ۰ ردنا بمان ا ابد و جرف ندن رل هل ماعد هد ر وصح

 تعج یرلندا تاوص عفرندنایعا و ارز و هدنر وصح و

 ۰. یدبآ نردک قد هدنکا

 قارصفر یکیدوس هک ردندنلا وحا بئارغ كنرا] وعیلاق

 هدروحا وش و روحا 7 مظن» و نا نم ندم ص نوڪ

 ا ن هلا رهاوح و ا ردنا دا صو حرا ندحام

 هرابام ور هرخ الاب قایصفوشو شمردتنا لاعا دا ریارب

 «یدیشم رد زابهب زی دلار اه اک | ۱ هع زر دمج هل وا 8

 1 هک یدنا هده> رد رب یل كلا راشم و <

 یسانرفا و لابع و دال وا كنا هبشا دارم یلتف كنهیک

 RNS ۰ یدبا ر زدنشا ل و ه دی رار و رجب هلا ب

 كنورح هلهنل ود نایناکشا ۰ یدلیا یلو یتیرکب دکی كس

 یلمج كفلخ هشلاظم قترا » یدلسک یسهقرا,هسیا
 y هلن جاوا سا رهش ندناطداص نکواب ییعم ندنش داق

 :,«,ردشه وا ماده هل ناس ن

 هنهداعا یقیروهج یرارادفرط تیروهج هدننافو

 یداط NEE توسل وا قف وم هد هتتسدا ولید دلا

 )۸۱ )را د3 ر ,دتنا سولح یدولو یردارب كس وةنافرح

  ۱ ۰ ۹5 _ Fogارت  E, A DSSS ODSی . VD 2 CEsاه نا ۱
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 ۳ رسم یا فتح شا تیکت تا ۳۹

 ١ ابوروا د باتک یجعرب
 هل ورا "نددودح داد رت ندنکیدزدنوک .هناناکتشا
 هات کا ناو دارا یادت اک

 قوس هب ایسا هل رکسع یسویامرح یمادن رف رمس ۰ یدحاق

 هه راه یه اج كنام ور یو حس نانکشنرا کیا

Eزواګ ول رد هعشد هب هیلنجا تالاع , ۰ رد عا ات  

 ردنا نابرج تافاصم هدننامز دیلع ءان ید م راس وک

 ۰ ردشمام رو نادیم هعادص هدهج هلخاد روما

 هنتس هطا یرباق یهدنزفروک یلوات یرهرکص رت

 شبا دازت یمالنا هترشعو تایقوذ هداروا تولیکح

 یغوا كدوعیامرج یردارب ردا تافو هلا لاح وشو
 . (0۸0) ردشل وا رادمکح الل ویلا

 هباعع هدننامز كنو مال لا هيلع یسع ترعضح

 21 ربت یرهش هب ربط یکددنسحا و سدو  «یدنل وا عقر

 ۰ ردشمردتا ان سود ریه یہیلاو سدق بولوا ندن راثا

 سی هد ی وا راک اد مش با قاوە
 نکل ۰ یدلوا دونشوخ کره ندنس هرادا و هلمام

 مک با تاک کک ول وا اتم هکل هتیخ ر یرکص

 ووفد كارد اقنع: دا لاج نحو تماهتهاد یکتا

 و ردق هتناقو هاکعا باکترا یرالاح قجهلوا موع
 باعصا هرکص ندنزاوطا لدت «رد-شعا ماود یرالاح



 ربعلا تار ۲ 6 ۰

 ا ا رو بوک و شبا لروک هرم اه: زی
 هل وا ید أصعد و هاو ۳-۳ یک هفصنءو در ره ما

 حدو یک هرضم توعش هک یدنا رار دنا تاکترا تل

 ۰ یدبا رارونروک ازس همذ و

 هر وهج تموکح رک یتموکح نامز كسوتدغ وا

 رد هرات ام ندرت اد كن هب روطاربما تدا وا رو

 ۰ یدبا یمانا قالراب لا ؛لوبقم لا كناموور
 تاق و م عم فاس )1۰۸( ندنرحم هلأ راشم رادم <

 ۰ یدلیا سواج تاد مان رممت دسر و

 ۰ ریکتم نیک بح "لک لیفت ای تاد وس »۶ ریس

 ی یار ا یم 2 ۶۱۱ یخ O قوم یادی نمرات اهآ یی

 ۰ یدبا ردبا نابزدرو یتی رخ و حدمت و رد.« کوب
 ارز و ندرلن ال وا قفاوم هن راکفا یدنک. ه رکصندنس ولح

 تار ندا وس هام تشاس راکت روات اا

EEهرلداقز یدراد سج و مادعا باس الد  

 رار هليرشو تدش و رب ٠ ىدردتا ابعلا

 : لالا صعد ن نوھ a ندنغددل وا یعالطا و

  RRهر ولا ام رح و  Fuید) وا قفوم هب دبلغ ۰

 ڭا: یداد رت نانل و هدام ر ندنراهدازېش ناتناکش !

 یجب  E 0س -

OTE TT TTS E EEN OEE 

nt عج 



 ۲:۹ الو زواا بنات ر

 هداعلا قوف تماسحزب هد راګیر ات وا یرهش امور

 یسالاها و هلبعیللا یمهریاد لروکذم رهش «یدایا تسک

 كسکو و نیم یارطا و شلوا خلاب هسوقن نویلم ترد

 ۰ یدیشش و لماش یوق زوتوا بولوا طاح هلا روس

 نددسنحا, كااع .لرانادناموف هدنتسهرص تاحوتف

 یدال وا فرص هننانس زا دل رالکیه و ]را رعد یکهدنن ورد

 ندابسا *راکر دم ره ؛نادرصم ؛ ةع لام. ندا وپ درلب

 راطقا “زاشاط تویدو رلیش قلعتف هشوکو نوتلا

 تیرو وز روک ذمارهش ىدا زولیردل وط هبام ور
 تحاتس ها ر وا هک دا هدم ران یا وک هع ورو

 ووا یدارص) هل رح و تعهد لدن هرظنم هل رس ران دا

 ۱ ۰ یدنا

 لاوما ب نیل 9 مانع به یراتور و راپا ور

 هد رالحم اک ۰ یدنآ زلمش نیش ازاق هلس روض دایع

 زعل تعوش و تجسم A 9 چ ندرابک و راغص

 تث رلاناب یدابع لا وما نشلنا هرز وک و نرک هن رال او

 هاشم دن وکآ ر هنونص ره كنوع دو ا ر ولام ور



۳ ۱ YEA 

 لثام هاداو فراعم ؛ےلح ؛بحیتلادع سوتسغوا
 تدر هلوعم نیناوف نوعا حار كئلاها ۰ ئدا

 روس ییدلبا مادا و یهماد نعاصف 5 یدتا

 ع ایما ارد یر رم یا داود

 تلاد هد هجرد یعر :ابغ ندنربنادناموف هلیص وصخ
 ۰*یدا راح یرادتفا و

 ص) رح هب هظفاح یی رال العتسا هدنهانا كس وتسع وا

 كنماوقا ا وروا ادعام ندنلئابف هیلاعت تاهح نالوا

 ایلاسا موع "اسالا ااا ؟ةماا رو “هراکنا و یم هلج

  ؛نیطساف ؛ه روس ؛یرغص:یایسا «ناتساا و «یراتال و

 كنهدلب .یهدنسا را قرش دنه .هلبا یرغص یابسا ءابرغ

 ی راتکاع 1 هح A رص م كناس رفا ما

 ندام ور هد هرروک ذم 2Ui هلع د چ ااو تلود

 4 ۷ قا هماقا رببلا و نعم

 ؟ شه اف هحام ور نا دن یاسا كس وتسع وا

 هدنادلب و ندم «یدلیا قرت هدایز لس یرلتعنص رب ونصت

 ۳ رار صو ند ص ص شعنم هلا لبام ؛رااک یھ ن

 كر هلدیا اشنا هسیفن ةا قوچ, ك د هد هراس نادم و

 هد يح ایفارح ۰ ردشلبا رالو مظننم فرط فرط

 .ردرابش شلاق ندنفول وا یرلم#* لا هل اقبرط زد زاس وک



 ی فا صف .  یا

 ۲:۷ او روا س باتک یحصرب

 هلرکسع ناوطنا هرزوا یتبدنل وا ناب هدّشص* هلاطب

 ندنشدل وا نوف» هبارتاب ومباقی ل یک

 یشادنرف زف كنهواستف وا ۰ E حوزت املا راشم

 لو دندامسمكت ه وانقروا ن بص ا ةو زا تالو

 صسصم دل رکببع هلغل وا راددصح ید هواتف وا ندروم

 نا وطا هشعا هلع هب راح اب هلا وطذا لردك هنسسلا وح

 د ارپما عنامالب وتدوع هيام ورآرفظم هواتق وا هلکعا رانا

 ۰( ۵۱ ) ردشلا طیض یغلروط

 هدکدتا تدوع هیامور ( سوتسغوا ) هواتفوا

 راهتشا تسک هدهلعسا ریصیفو داكا ییبقل قا روطاربعا

 « تس وک وا » نالوا هنشانعم رفظم تالدک و ۰ یدلیا

 یظه و یرنحروم قرش هکر دشر و ترهش هدهلداونع

 موع هدیظفل صرف ۰ ریدلبا لاها ود سوئسع وا

 ۱ ۰ ردٌشل وا صوصح بقل دن رروطاربعا مور

 شعازاق هدنسافترا هبیروطارما دنسم سوتغوا

 هفوخ لود ناناکشا هنرزوا هعداش ترهش یغیدل وا

 "سلا ندراوا ام هر هدهقناس تاب ء۵ ندید وا بهاد

 ۰ یدایا هداعا هامور ییارساو هولا یرافدل وا

 یراتداعساب تدالو كيرالا دلع یددع تر طح

 ۰ ردهدننامز :سوتدع وا
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 ی و نا وطنا هک ا فول ردشالرارد هب راک
 ارحا دوام هرز وا قلاق هدب راد كنه وا وا ھر غ

 ریس تموکح هدننهنس ( ٩۵۹ ) ناوطنا ۰ یدلدا

 هدنفرظ تدم یشو كعا ددم هدم هنسشب یهیک | شا

 لاے سا هدنملع ییل ود ناناکشا نتو هلا لا عارف

 هل نل ود نااک شا تاذلابو تع نع هنارات هرز وا كلتا

 هلو ی رکف وش ۰ یدلبا دهعت اا ترج

 دنکلاع ناناکشا نداروا بولکە هبفذال هركص ندقدب وق

 لوخد هنابناکشا ثالاع هل قرط هنکشرا كالا یافت الاب

 یتیابسا هوق تاعفادم یتلود نایناکشا هدهسیا یدتنا

 شما ها تام اکصسا یهمزال نادلب هلا لا_سعحها

 هر د وح ومان ه رصاح ا هسدا هديا كناوطناو

 نو هتعحر نزسکعاهدافتسا ندناشخ ۰ ىدا

 نوک ید یمرکی بیععتلاب یناوطنا رای کا ۰ یدلوا

 لاعح وک ناوطنا بولوبعوفو ه راحزکس نوا هدنف رظ

  كناوطنا ۰ یدلی هشت هساراندنعالقهنکش را كلام هلا
 ۰ ردشل وا فلت یرکسع ( ۲۰۰۰ ) هدر راج وش

 وصح و عازر ندا تو حس هدن رله وات وا و نآ وطاا

 هدلاح یراود) وا نر هرادا یتعوکحروما اتم ردو دم



  ۳ 4هاو ٩  UE TPE SKA, SA 7: OT BELنو ی و ۲
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  7 o ۱ ۱ ۱ 1 , 1ی ۳ ۱۱۶ 2 ۳ ۰ 7 1 1

 RES ابوروا س باتک یر "

 دم روا یار د وج ول رن اوا لی یک ددم اس اف

 «ریدروتوک هلا و طا بوسک یتیرلشاب كن رل هج وع واباب هل

 هناتسنات و نمر و ررب و ج وارا هد رع و سویساقو سوت ورب
 ۱ ۰ رد رتشجاق

 رب ندروک ذم یک هب هب اھت سا ندنیم و <

 رلبصتفم یتکلع هللا لتادقم رفن كم زو نانلوا اطعاو

 هیچا ی نع وظ هام ور ۳ ود زغح هرات وو ندر ارا

 ندام فر هدکد شب ده واتف وا و نا وطنا رخ و ۰ رايد راسا

 هراحالسر ار هلیسعیاهز وک زوک ۰ یدل وبغوف ونیف رط یاعتلا

 هدهطروا هکیدلو تدش هجردر  هراج ۰. رلیدل راص

 سو ور ۰ یاب ترابع نجی اد ج نالبدیشدا

 یکیا وش * ریدلزو هدلاح انف یرارکیسع كسوساق و

 دلت راقح ندب راکدتنا نیش ییرامح هلن وط هت یاشار ید درام

 كىرش یصچوا .هواتقوا لا ناوطنا هرکص ندنو

 ۰( 556 ) ریدر ویدا طیض ینادیم هلبا درط یسودیسل
 هل. ود نایناکشا مدقم هنس: (۱۵۱) ندترجه



 ۷ "۳ 3 ر ۹

 ١ E زیعلا تام 1 ۳۳۰ 1 لا تا

 4 تول وا هدست کس نوا هتاف و ك: اد

 تد وع هنام ور نوا ترو ربات هللا ینهروک ذم

 هلا حوا ییشادن رف رو كنه واستف وا و اطعا مس لوب

 لع ءان * یدتا لرش یەو اتقوا هد هندسابر لر وه

 سانار یھکیا هواتف وااو یک 1 هد روم یمودنک

 ننعت یصچوا هدینسدرب هدنمان سودسل یک .یتیدلوا

 ۱ ۰ رایدلیا
 ۱ نان وان ونعم ندنساش كنه رومهج تم وکح نآ وطاا

 تاتموکح ومالا یییوحم كنادعا تیعج ۰ ىدا ندقاط

 هيف ۰ یدشا ماف هغر طاح یایسا قلعتم هنل راقتتسا

 را مشق ندرلتال وا فلاح دن راکفا و لخدمید هد ههناس

 ساحم یاضعا ردنا روصت یتماعار عاص نوک

 هلفدر .قییرعا لصاحا زدق زوضوا كب ندنابعاو

 داقعا یراددف رو یغیدل وا بوتکم لراعاو و ۰ یدزاب

 هنسودنک ند رغاط و ۰ یدلبا چو هذا رار ول وا

a, ew 

 ہوا

o ۱۳ اا نا قترا ندنضیدلا رلهیطغ,هدنجراخ لومأم 
۸ 

8 
Hi 

 | ۰ ئدلیاب هلفاساو فالحا برباق موتکم هدنسارا د ودعم
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 ۲:۳ ابو روا س باتک یجرب

 ازم ل دال شاپ هم وحش افق و را داها یدلا

 ةعفادم هلتروص رب كجهتلشید یمرابهرنروک هدهدن راقح

 سوتور یوبح كرازس قلارا وا ر هناعیح#
 هرازس ندنما تیعج هدلاح یعیدلوا رج رب , هدنلا

Pa NEهدکدروک ینو رازس هدقدنا  

 ندکدتر وا هلشب و بازو رەد « یهدنسسوت ورب »

 ۰ یذشود هرب اتسهدنکوا یلاثټ كنهبعو هرکص

 ییحالس یسدر ره هلم وش و E ی قیر ر هاصع

 رودص يشت هلقمرتاب هشاق نالوا هدقعا رازس

 ۱ ۰ رلیدلیا

 نطو بح ندسلح بایرا سوتورپ هدکدت شيا و

 زادنا رظن هورشیش رومشم تطخ نالوا رادما ود '

 امور ۰ نیوس یساباب نطو یا نیوس » قرهلوا رورس
 . (دجح) ردشعا باطخ ود « یدلو یتترح

 مکح داف وب ر هدامور برج ندلک داوا رار

 قاغا یساقدصاو ناوعا كراس ۰ یدالش هکعرو

 بارطضایراقیفر هلاسویساقو سوت ورب هلکعا مایقهغلا

 هواستف وا یسهدازد رب شمش ثالوتقم ۰ رایدلت وط هعطع

 شمویهدننلا یس هنر هلرازس نکیا یص هدننافو كنساباب

 ة ج هب اتا و نوعا ٣ ندەبا و یامحو



۶ NE 
۱ I 

 ربعلا تام ۲:

 ندکدر و مما رب نددت دم لحس ن زم وو وا ند دلش ا

 راکه لح ی وأ رطا دد و ۰ یدلیا ماود هزل و و ۵ ردص

 ۱ یکهدنو رط یکی یلاها اردنا هام انا ربفع جر ندنساقدصا

 لوط هلرازس یسک ردد هلراشملا ييي هد رند
 ید وهمشم هساا را رس ۰ ید و ۱ رلاعد نوا قززگ

 براک ی نوت هلاکت را نیظع و رک و« ۰ 5 نالوا

 ۰ یدا رو روک هدلاح رب

 لر وک ذم ساخ ۰ یدتک ردق ار وق ا ل وب

 نده امور هاشم هکیدا راو هرثک لا هدنف رط یکیا

 ام دم یک یغیدل وا هدنګا لبا و لاتر كندر ره

 ییاثت كنەيمو دوهعم نالیردنوک یعوطةمرس ندرصم

 ARES كن هغو رازس «یدنا هدنګا كرنا د

 شدا رب اب وک ربع سولتم ندندارفا هدف تابه هدک دششب

 هنفرطرب كنسابل لرازس هدنزرطروهدبا هناغتسا نوګا

 هدر ینددل وا نوحما مالک ا شتحاح رازس ۰یدشیاب

 "۰ .یدروط
 فطاخ قر یسی رب ند هفتم تله هدنسهرسص فو وت وش

 ۰یدردشلرب رخ ر هنسارا یتیفتکلرازسبویل ورلبایک

 ۱ ده ۶3و لاح بوود ههفرا لاحرد راّزس

 | یر ندنلا كموقرم حراج ارجالا ییمکح كنتعاصش



 AY ۳۰ 8 ۷ ۴ 0 ا ۱ € “و 2 ۳ IN 9 a: 2 EF 7 عقب نت ی :

4 E TET UPI ی 

eا اب و روا  

 داتفتعا عفا هموع قیرط یعیدلوا ش 9 رابتحا نکل

 ضرغ یهو عقانم ندا قلعت هنط و ودیا

 اا هدا: سویشاق ۰ یدا روهروک 3 دنر

 ندننلا یعیردن و لرازس قلخ هلا هداعا یتیرج كنطو

 ضفب هرصف ربارب هلکنو و داعتعا ندنابجاو یقمراعح

 ردق شل هدنرفافا و تسایر هراد كناد یکیا.وش

 ساح لود ۳ تابه و ۰ یدلبا عام اجا

 معصتیکیا ارجا ارات د رادصقم مدنک وا كنو اف

 تو و یکحهدیک هتم وکح راد رازس و ۰ رب دنا هرک ادم و

 را ا ی هعور و ی وص عد ر ر هن كب

 عاعسا صح ۱ ۲۹ 0 س ورود را نک ریا ندنادر

 هفرو ر هرا رسنوجا راطخا یەم د دا سس و

 نظ ىدا لاص رعرب یهفرو و زا رس ِ یدشا موقت

 یا



 ربعلا تار 4

 ن دلا وک هتل تدا تکو ره تویلدا مصحح

 رح تایساح یکسا شدوبع هرازس راب امور

 ۰ رای دالشاب دکعا

 تافص كحهردوس ییسودنک ؛قذاح ؛بیهع رازس

 . ید ساسد كن رار هلا فاصوا وشو فصتم هلا

 رابتخا یتروص تیوح ر هدنحګا تبولع وشراق هموع

 هنس ودنک یمات بولق هللا هعدخ به یرالاح و ۰یدتا

 ن عا ا اح یار نالا اوکو تب
 رزس ر لوم ندنوتلا هدنساننا هیموع عالو «یدبا

 روق جات معصم هللا رهاوج هنشاب بوروطوا هدنرزوا
 ناسا دایی سیا رخ زوال هشت شا

 و یرازس راولامور ۰ یدبا رر سوک یمهلءاع نارقاو
 رارو هل وا رم ندنسهلماعع و روم ندکمروک هدلاس

 ۰. یدبا

 شلوا رسا هترح تبح هدنګا رام ور هیفام عم

 یربیضعب ندهاطو ۰یدمهلوا لئاز هر ندر صاخ#ا

 یطئاس و كحهدا عبرت ییکاله قافالاب هدنلتف لرازس

 سویساقو سوت ور یتسایر كن هدتفوش ۰ رلیدالشار هلامعتسا

 ۰ یدل دیا عیدوت هنس ه دهع قاین یکنا هدن رامات

 ۰ یدا ی وبج هد مش تب مه هل رازم سو ور

EI ™و  

Ea E 



 ۲۳۹ ابو روا -- باتک یجعرب

 ۳ ا

 كنلروطاربما ندنلكشل قلر وطا ريما هدامور"

 هر راز میاقو ردق هنمابشا هب کا ۱

(YY - 31۸) 

 نا عا و ناکرا هدام ور هدود) وا روطاربما رازن

 سیده یرازسهلس ر لافتحا لو ر نوا یرا هلا

 « ها فصن » هن رز وا كالام یراکدلیا لاعا هلتسمد هنمای و

 هدنن اب ی را هملا یکه دن رم صو لوتساق یلاثع توزاب یس ەرابع

 ۰ ری دلیا عصاو هناي ل رشم لا نانل و

 كم وع اک داروک یل رم ولع یعیدل وا لا را زس

nهلو رصد قوح ك نوڪ ا دہ ات یی راظاا نەس 0  

 ڭنە امور رک راهم هکر دذعا بانر راتفاص و رهعل و

 هسقن طا یسیرب رهو شنکچ هدام كب یکیا رکی
 رامتخا هحراهدام ۰ردشاردل وط هللا هذنذل تابورسشمو

 ردق ههګ راو هسان لفاسا هنرزوا تیلوذیم نانل وا

 هب هعف درب هیسدا امام وش ۰ یدلت وط ی واسم هاب | یارشا



 آن دک د ردتشرا هف رط ره یی را دتفا و تلاسب تبص رازمس

 هلا ۱۳ 0 ا یرامز ی رکج مراد الاغا هرطن

 حج هلا ودراهرز روا ق ءال دقت Es یهودنک كردا

 ۱ ۰ یدلبا طرص 7 ۳ دل زا هد رح تا٣6 یس ودرا كن هرم وب و

 هلا لایعمس یر تم وام تایسا اه د تدمر oe رد

 رارف هر :رافر طظ رصد الغ ل یعیدل وا ش شا لاععشا

 a Sr iy )ردد اراعتش تابح ك رتهلرصلف ارز هداروا و

 ۱۳و هه ردنکسا هلا تعز ی هو ]ارش

  كنهرومش هکلممان اراب وتلف نانل و راد هد هب ردنکسا

 هدن رلا را هل را ول رم هدرا وک وا ۰ یداتوط ها ونسح ماد

 4 ردنکسا تدع یا جاقر كرازس تفوصح ندا تدح

۳353 5 

 د ور و نداسا ارح وه هلل وا بج وم ین روصح هد | مس

 هد(دجف) و هبلع هر ول رصم هلا هل واعم SOE ندا

 هامور 4ل.ق رط اف و داف قرهقلاق ندن لا وح سهه

 . دنرزوا یس هد وبسم وا هدر)ل وص و ۰ ۰ یدلبا ت٤ نح

SEES 

 PF لالقتس الاب توت الشعلا ود (رصق) روطا ریما ان

 (-2۸) یدنلوا لوبق هیادمکح

 | ۳ روم ضس ۳۳۳ O تنم ت ا



 rv انوروا س باتک یر

 هرصاحلاب یتسیلاوحاناتسوت رازس ۰ رایت وا روح هکمکج

 نکل "یدروچ داد رهش وبا ینزو هم هرکصت دک دنا طض

 هلغلا ییربح یییدل وا شعت واص هل یزپ دن رپ ند واق دیم و

 هيمو هدک دلیا هیجوت هب یزیدن رب یتعنع هم و رازس

 هلرکبسع .ردق هلولب_زوت وا /یقاطرب كنساضعا.وتانسو

 ینامز هدانز ندهام یکیا رازس ۰ریدکح هنفرط هربا

 دننربشث كنم رالحم نال ور تیطویضم “راد ج راخ كنابلات |

 ابفاعتمو لاصدا هل وسح عفوم ییدصقمو ردنا فرص

 لاخدا هبتعاطا هرباد جد ییدرهر زج امد راس ال”

 .یدلا هطیض دب هدیامور هرکصتدن و ۰یدتا

 هلیسارجا هب رهسع تاکرح هداب وروا كرازس

 N A رخ قو
 هب هطیع NEE 7 ھل سوز ه رو ندنرالا ریح ام ور

 هژب ر ۲ عارف ناس یک كلا هدسودنک ندنعید رد وط

 هرع4 البق كرد 19 یکروک راشبا قالراب هدقرش

 هنسدعطق نرپلا نبام هریزج هلباودرار هد (2۷۵)

 نایناکشا ندنفیدل وا دعاسم هنسوزرا یلابقا نکل "یدک ق

 یه راج نازح هدلاخ شید وا شیش زکه هعصاخم هل ود
 «یدلوا بج وم ییلالصطا و یتسمارغوا هتکالف لوب رب



 ملا تار ۲۳۹

 ۱۳۰ رار هایت وا یی لوقو و :ژارجا
 ۱ یدرفت و ری نالوا نايات تولا هنن رادتفا د یروعا

 : دنرح ندرادتفا و وفن: سابل یسولوبب لوسنوق رکید

 هلیس هبلغ دن رلوغ لام كرازس هدنخرات (0۸۰)
 ۱ ندا ماف هنملع كن ودرا یهدندیعم و عیسوت تاجو

 | كىرش ةرکصندکدلیالیکنتیهر اس بوعش هللا راولاقیچلب

 | .یدشود تموصخ هن راهنایم هللا هیمو نانلو تموکح

 فرطیتلاسب و رادتفا د هدنجراح تموکح زک رم زازس

 نکردنک بوزو هدنګا تقف وم یابرد و توداز وا فرط

 | «یدالشاب هغمناب هلا دسح شنا هیمو نانلو هدزکلم
 | تدوع هامور بوغا ر یتسادناموق رکتسع .هیلع مات

 راز یرازف یا لاصصتسا ندوتانس هزز وا تعا
 سرفت یییدصتم كنهیمو ندهلماعم و رازس هدک دلیا يلب

 هت روصر هناععج و باڪجاسا یی ودرا یکهدنتسعم داکعا

 ۳ یدلیا باتش هتعرع یرغوط هاعور یک الب لیس

 | ینیدلوا E3 بوفا یرعوط هام ور 3 وش

 انس و جی 4 ندبه کت دا شات و یوح

 اجد ین هم و و یا ها یما فا تم سه هعداش

 ارم واق هلا دلش یامور تموکح ناک زا راس و

۳ 
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 o> ابو روا س باتک یجرب

 یال راش هود ىش ولا ور هل تهخ یرابم دکتر وآ
 نالوا راوج هناناکشا كنکلاع ناکشرا هرزوا قل وا

 نارشد یعکیا و ذاضا هصوصح تعوکح ر یر 7

 یا راطنا نالوا دجناساوولامور < دنیا د
 تازواح هدنسهعطق اب وررا بوغار هدلاحو تدم زار
 ۰ ردرلشعا ماود هنابراحم و

 (سونایلو رصبق ) رازس ندنرانادناموق امور

 یناش و مق و رادنفا یکیدرسوک هج هبام ور تاحوتق

 یسودنک نکل ۰ یدیسشعا رابتشا قافا ,یازفا همشعش

 نادنام وف بد تولوا یرا دف رط سو رام ندرت 1

 السو تم وصخ ندا ررقت هدنسا را سو رام هلا رللیس

 تسح و دوفن رهح توص یعیدل وا شعا رشذ هسا

 یک یغیدلوا شمرف یییراراتعا كنبرارادف رط سو رام

 كندم ون ی رابیاخ اين انا ند دالس جد رازبس

 ندراب وراک هغدغد كالا سو فک هش وخ ضو تنام

 ی مدقم ندر 6 هل هداشا یعیدل وا تعارف شکنماد ۱

(A)ییلنادنام و رکسع هلتعزع هامور - ردیمهثس  

 . ىدشللا لاصحما ییرادفظ و ثالک اح و

 بوشا ؤا یلیخت هلرلقاط نانلو هدنملع كت روهج
 یفالوسسنوف هدنحرات (2۸۲) ندنفیدل وا قفوم هب هیلغ



 ربعلا تام ۲ ۳

  یرلکدروک عفان هنن راد صقم و باحتلسا هجرولام ور
 نایکشرا یتیروهج امور لرهل دنا باوصتسا :یتکرح

 ادر و هنا ره دیبا زارفالاب یتیرالح .ضعب كنکلاع
  یقتمو صح و ظبع یکهدن رافح راولام ور هسدا دادرهم

 هرف هلبا ودرا رب كوب یکیدشا عجب بویمهدیا نیک

 هدنعب و هنانودک ام و ابقار رها هنفرط لام كزکد

 نکیا هرزوا كا موخه هامور لوضولاب هنایلاشا

 هلا بلج هنفرط یدنک یودراو تناها قاتراف یلغوا

 دادرهم «یدلیا دمع هطاصم هلر ولام ور و ملخ قتی رد

 هدننان ادنا نوجا كمامک هنرلت راقح *یدایا كنم راتعشد

 569(۰) ردشعا لتف یتسفن ودنکهرکص و ییرازق نانلوت
 یسهزانج كنرد هعشب نداکترا یتنایخوا قان راق

 ند هلماعم و هیحوت هد هدا یدردنوک هب ههو ردنا ایم وم

 بدتر یالا هزانح هلتمرحرب كوي بویم سوکت

 قانراف یتموکح امور هنرزوا یتاند وش و ۰یدردتا

 كنارهد هلا دادرهم توروش ود ندراشتعا و تینما رظن

 ايسا ندا دادتءا ردق هنرهن تارف هرکص ندن رس ولغم

 ۰ یدتا طیض ینکلام

 اع فش رکخام ور ةد دراو و هدیکلاع ه روس

 ود نادر کف وا دد



 ۲۳۳ اب وروا س تانک یجرب

 ندننکیدلما روھ طل اانا EY هددسا یادتسا

 هتف ول وا ۰ ید ود هب ورک ن زسشهلوا تای رفظ هنن دصقم

 نکیاقو تبسانم هدنرلارا نایناکشا هلہتموکح امور ردق

 هراد عیسوت هدایسا هلا هووک ذم تابراح كرلولامور

 0ا ناتا یواللعا ی یال نرالا فلط
 ر یقلود نایناکشا هلکعا لواطت ردق هرالحم راوح

 ۰ یدلحا یس وق تم وصحخ ر هدن رل هب اھ هد هل در دح نعد

Aهنارقد و دادرهم یسعا تدوع لوا ندنهردشغب  

 كنارغص یاسا هدکلرب یننکیا ندنعردل وا هداهتسا * مدار

 ۰ رلیدلیا بیر یییرالحم ضعب نالوا یتبسانم هراولام ور
 كترضمء ندا دلوت ندتعحروا و یتعحر كسوللک ول

 تاحا ییلزرع یسربسوک تیس ردق هز واڪ یادعا

 دیم و هنر هل. اتحصاا و تیسات كنت ر وهج امور كلردا

 ا

 را ییرکسه دا درهم زیارت هلیسمک هب بسا یر

 نارهد نالوا قفتم قیفر داد رهم ندسنکیدشا ی

 هنکلاع یدنک هلتعاطا ضرع ههیمو ندنسوفروق

 هشرترضم هبال سا نالوا هدفا لولام ور یرغوط

 نارهد یشکیا یلعوا هدهسدا یدکح )دات یی ر



 ربعلا تام ۳۳۹

 ناکساو لقت هنسهعطق امسا یرارحاهم امور هحولخ

 ۰ ییدلدیا

 1 اسا هرکص ندکدرونک 4 هحرد و یثبا راولام ور

 -  هاصترح راکفا قو رر رر یکلام نانلو هدنسهعطق

 وق ندنهج رکید «4هزادا یییرلهش رنا ندفرطر هلیس

 شوتنوب نکیاهرزواماود هج ورت ییرادصتء هلبا هن رکسع

 رک راق هزولامور اذادرهم نا یرادکح ( نویارط)
 4 ریهظ هوو هنس E بولا یاکش عت توادع ر

 قافتا دقع هلا نارشد یرادم> نایکشرا هززوا قلوا

 9 یلام ور داد یکیاوش هیلع ءا .یدانا تارق و

 رادتفا فرص هعنم ینرابطح تعرس یغوط هابسا

 فّاوط نانلو هدنراتهج هیکشرا تلاعو سوتو ردنا

 (5۹)ندنرعه دیحوتلاب هللا هراس ةبفرش للم ی هفلنح
 ۰ رایدزلشاب هه راحت هل را ولام ور مدقم كنس

 هلیءاع یراتکلع نانلو هدارغص یاسا كراولامور

 ندافور نکلا یش ر زا هکمع هنلیبض رد لدادرهم

 ه هبلغ هلویرل كنادناموق مان سوللیکول نانلوا باخت
 ا نایاکتشا ابولعم دادزهم هلا ی وا قفوم

 ندامهرزح افا یدبلفو سوالکول ۰ ردققا اصلا
 كعا ره هنرزوا نایناکشا بوک هنسهعطق نرهلا
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 سافیآ لغو نان و هدامور هدناهر تنیخوشا
 كن رفاخ رکو كنو لرک هرکصندقدل وا رادمکح هنر

 رب هدنتلا یرلهاسج و مکحت اتداع راولام ور یراتموکح

 و ك لب د یی وان سس

 )۷۰ 8 نر = ® ت وهل وا قف وم هلص ساھ ےل را هاچ

 اد هرب ندر ییراهلالس نایکفلس رول هب روس مدقم هنس

 را شا بک یبهبرکسع تیلباق و دعو درط نک <

 تیعت هارد ا ود نانکشزا نا واش

 یتیدا وا شجا مدقم ندګ راتو یتموکح امور . بس

 ۱۱ رضا لوصا .تشالشسا و ذوق نجسام هل ماق
 ۱۳۱ رام OSE رو را
 تدص و کر هرولام ور كنکلاع . هرکص ندک دا تاف و

 هد ( ۷۵۱ ) هرع#البف یتعوکح امور ندنغیدل وا شعا

 لیوسحتا هن الو اموررپ هلیماب ایسا و رلیتسا ی مع #

 اهد هحردر یهبالیتسا تبسانم یبدا را هللا هطساوون

 3 یدتا عیسو

 ع وف و هدنر هنایم یرا رادیکح OE ندن و

 طاس ونانل وا ذاا هحام ور هدافتس الاب ندناعصاحم نالو

 طو تلا نالو هدنسیقرش فرط لدیفسرح ریادت و

 هب وا وا مچ ناو 4: سه سص یتایال و ام ور حکم



KORN ی رک TUL SS C$ OSTA, N ۳ 
  SES! 0 7 ۳۰ 1 ih 12 7ار و یا ۳

  8 1 1 ۱ TÎتا ۳ نر

 ربعلا تار ۳۳۰

 هکعا اتم مینو هح السا و الاغ حر ولام ور

 دال اه رفا نالند اد ہم وت هدراع رات وا و بس رازج

 ادم و هد الرا ںی بول وا ط ویصم ۳ رج ه درس هم ولعه

 هلا E) a رادم 7 « رای دا نما و رم -سآ یی راد4 77

 زونه ندنتابالو ایلاتا هدنحرات (۷۱۳) هرع#البق

 مال الاب یدصعی رک و طبض لرالحم شمامروک السا

 « یدل را لاد ھه اانا هرباد امارس هماوق مع تا 9
 ندنعب د) وا شم رلشاب هد وا ندح راتو یرل + راح بسا

 ندنرارادمکح هیکفلس مدیا ادا هنتاي ورکد ندننیا دی هدکن وب

 رده هلا ماف هند رلملع رولام ور سخ ویزا نا

 یییدل وا تولغح ه رام و یکیدروک ۵-۵ رط ییا مور

 ردو هتف و لوا ۳3 ردیس هنس(۸۱۵ )هرس البق ا 2. رات

 ییبسانم هلا تللاع یه دنس هعطق اسا كو < امور

 .یدا قو
 هرز وا یییدنل وا لصف ٩۴ زود E E تل ود

 ه دره اعم شا زر و یی ولفم هد هر وک ۳ 7 راع كح وہا

۱ ۰ 8 ۳3 1 

 ردٌغجا هارهاش رب دنن را هیعدیط
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 ۲۳۹ اوروا س باتک یحرب

 هراح هعشد ندععا هنغاحوق كنم و E ود

 تعاطاو علست "هدادندرک هراولام ور ر ەءہدبا روصت

 ۸۹(۰؟) ری د] وا

 قیرللوغ نیبلا ریس راولام ور هدک دلدبا فطر او

 رللوغ بونالشاب هراه راك نوعا قلا هتعاطا راد

 ید ندنرلوغ نیلازار یار هلا هیلغ هرم ضعف

 لوس ك ید واس امور هلک کا توو رشت هن اعتس الاب

 نا وژ ندرالوغ ۰ رلیدلیا ماود هراهراحو ببترت راودرا
 تم وللس رام لوس وو هب راحادنع یرالارف كن رلعاط

 هلرنو و شلوا مزنم یرلبراحم و لوتعم وشراق دن رکسع

 هلفداصت هرلهمداصم ید هراس فئاوط نالوا راکفا مھ

 هند ىس کا هرلع ءان ه رد را شلاق س وأم ندهملغ

 هننم وکح امور رورصلاب رد الاق هدبرل رب و ترش ه راز

 ۸۸۶(۰) ۰ رلیدلبا تعاطا ضرع
 یو شجا و او ل وا لر ولام ور

 یسالینسا كنسهعطق ایلصم هدنبهنس (۳-۸) ی هب راحت

 دزلب - هرز وا یییدنل وا لیصعت هدزص وصح ثح# 7

 (۸۸>) یرله راح نالوبعوف و هلراول هنجات رو نداهرفا

 طض كنهنحاترف هدنح رات (۷۰۷) بوالشاب هدنسهنس

 . ردشلو مانخ هلیقارحا و
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 ربعلا تار ۲۸

 رادنقا نالوا داع هشرلتعوق ردقن ره هسدا یمهفئاط

 شمال وارادهنخر هلرالاح یک فداصت هت ولغم ضراوع

 یراقدوف هنماقم السا ةقدح رب راولامور هددسیا

 دع سخ و راځ هدنراوجو هدنلخاد كن را هد وج وم كلام

 ندنراکفا احاو قازحا هلضرعت شنا یماوقا یراکدلیا

 هدیرادرو ینیرل هکر د لعءاش و ییرلکح هرمک

 .ندنراکد ابا سج یی وعش تنارات یتیرلتج هیفارب تحار

 زارف هنسارحا هددش تکرحر هدنراهیلع راولام ور

 سوهرب «ریدتما تن واعم جد ندس وه رب و «رلیدرب و

 ر بک م ند را وس ردن كي چواو هدا رف كب یرکی

 راولامور ردا بدتر جد هبرحم هوف هجولبخو ودرا

 هنروس كنرهش امور یتحو یدشاضوا قوچ كب هللا
 *لاها ید سوک جد رازواح لتدش هدهحرد كج ەش

 هلمازلا هداعلاقوف تلاسد یک هنیصح ٤ ۵ تعلق رپ رهش

 هرهش سوهرب ندن راک دلبا ا تا هدەعقادم

 تعرع هبایلص اسوأم ندتیقفوم هلوصح بویم هال
 امور هدلاح ینددلوا شالا تدوع هاسلاتا رارکت و

 هرکسع یهدنسادناموف سووا و سو روک ندنرلل وسوق

 یسیلاها تنارات «یدابا تدوع هربا قرهلوا بولغم

 ندنراکدتا باغه ندر یني راد يما هبلع هراولام هر هسدا



 ۳۳۷ اوروا س باتک یحرب

 ثدح ند رلعابق دن رلمع راولامور كنماوقا تبنماسو

 شلوا دن هنس تلا هدو ءید رسو کزو رله راح ندا

 لوف یتمضعو ناش كنسلاها امور هروک ذم ماوقا و

 .(4۷) ر ردثىمل دبا دس هن راحت باب ه رکصخ دکدتا فاّرعا و

 ES رول کوک ند یک هل ولام وو

 وک ا E هدهن الال ذتمتروص ماوقا

 یک سورا ؛ناس هدنسهنم )٩۲۲( ندنراکدروک عونم

 رولامور قافتالاب یسه-هلتحم فئاوط لوغ «نرتموا

 نالیجا هدهعفد و ۰ رایدنا برح نالعا هنرارزوا

 ماوقا ادتا هیلغ هکردشل وا دتع هنس ید نوا راه راح

 هناتفلت كوب ون رونلامور بورسوک زوب هدهقفتم

 بلاغ راولام ور هرخالاب هدلاح یرافدل وا شملنا فداصت

 اه را کلنز رک اجر ام وکر ویک د هلو

 *لاوح" كننتتهراد اهلج هلع ار یدلوا لاا
 .(٥۰٩)ردشل وا د ودعم ندنکلاع امور ید یسهیلاعش

 سوه رب یلارق ریاندندالب ناتسنأنو هرکصندن و

 تایراحخ كنیلاها امور ۰ یدلحا هب راح هدنرلا را هلا

 هدهروک ذم. ماوقا نالوا لاعاب .هش راهیلغ یهدهشابس

 نابعا صفات یرتوق هدنکلاع ایلاتا بویلاق تردف

 تنارات ۰ یدیشلاق ترابع ندنس هقاط تنارات مناط



 ٠ ربعلا تا ۳/۳۹

 1 تیععت یراه راح م یار یهروک ذم تاب راح

 ٠ امور یرامدقم یرارب كندماط نالند تینماس ۰یدلیا

 یتسیلاوح مودال رولام ور «یدا لکد + ودمه هل کلام

 ناطوا كئسيلاها تینماتس هرکصندکدتا الیتسا ابرح

 ییلاحدورعمه دژرر یهدنراتسدر ز ؛لراولام ور یدالبو

 یعیبط دادعتسار هن راه راجم مونساس ندنکیدتا تب

 نردشل وا لصاح

 هدنسهنس 4٩5( ) هرح#البق یرله راح مویماس

 د را ولام ور یرهش واق ندنرابد- مونساس ۰ یدزلشاب

 ۹5۳(۰) یدلو تیاهن هرکصذدکدک هت زط رک
 كنهیلاها نيتال هرکصتدقدلوا فرطرب بورح وش

 یالوط ندنرلعا مابق هک انشا یاوعد هنرالوسنوف امور

 لرلنتال بولیجا یسوبق هراحم ر هدنسهنس )۲)٩(

 ۱ ۹5۰(۰) یدنابق هرکصتدقدل وا لصاح یرلتءاطا

 | ناتسناتو هلاک رخ ضب كرلتینماس هرکص ندنو

 ۲ هدنراارا رولامور هلل اها رهش مان سنو ولب ندندالب
 . «یدلیا لا شا جد رلتینماس هب 4 راحو و ثدح راه راح

 ۱ رد 14 (۳٩)ندتسدنپ (۹4۸) هروک ذم تاب راح

 ۱ ردٌشلاق هدراواام ور هبلخ ردنا دادتما

 ۱ :یسورآ یهدلاع هدنلاوز كنهموفرم تابراح
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 ۳۲۰ ابو روا - باتک یجترب

 یعیدل وا لخاد كسورساب هلق وس كتبع هعلاس یرتسضعب

 ندک دما لتف ییسیهو موه هنرز وا تیعج

 | علوم رابرت E ی
 بولیعاط هرهش نورد یسهلج هلکعا عابتا هرلنو

 ۰ رلیدلیا بی رخت ینیرالح رک الرهش هدنقوزا و اع و قارحا

 یواح یهرخاف ٌهینباو لوي كبیرهش امور رلتفول وا
 نال وا یک هنرصح هعاق رب ا گن هیننا وب هکی دا

 a لرام ور هدک د رب هرهش رلل وع ۰ ید ییارس لوساق

 رال وغ ۰یدا راشعا نصح هدروک ذم صف یناعصثو رب

 ۰ رابدمهباب یشرب هدهسا ریدتا هرصاح راتفو یی

 سولیماق هرخالاب «یدتک هل و لاح ردق هنماق كسولساق

 هجردر یراصتا و ا هرالوغ دوجوم كردبا مایف
 .یدل وا لوتقم یغوح هکیدروتوک ورانا

 یتغوج كنرلتفو هرکصندکدروک ییالبو رامور
 هد رح نف كردا فرص هنره راحهببنجا لود و ثالام

 نایرج هدنفرظ تدم بیرو هن هنس یللا و ترام بک

 «رایدلیا تیرفظم لاصص “| هدنژک | رله راح ندا

 هرانا هلی یلاها" موبنال كراولامور هرکص ندنو

 بولبجا 4 راح هدنرلارا یمهئاط یکسورتا ندا تن واعم

 الیئسا یتیراتکلع و دابرب یرلیکسورتا و یرللوغ رولامور
 ۰ رلیدتا



 ا ۲

 ۰ ۱ هلو لاح ندو هنس هتنس )۱ 2 ۲( یکمدقم ندنرعه نالوا

 ۱ «یدلی| ما ود

 هدنتلا یسادناموف كسور لارنح هموقرم ٌهماط

 ۰ رلیدلیا هرصاحت ییام ور لرهدیک هدحرات وا عاق الاب

 یدلدا تبشد ھن اسا هعفادم ول ردرهندن راف رط رولام ور

 بو اب ال وغ ندنمب دم هل وا نک تم وام هد هم دا

 ییرتمواقم بابسا رولام ورو فده ههددع تاچ

 «رابدر و یدا لوحد هرېش هرکصندکد تا فلت و اعا

 ت لراراهتخا یهدرهش هدنرلکد رک هرهش نورد رنو -

 تفه شال ۳ رره - روتف و درو ین هدعو وم

 هدنرزوا یمرک رر لوم ندجاعو سبال یتم۶و

 لسدم * یدبا سلاح هلا روطر هاشهدمو 13

 لوغ نالوا شهامروک مد ندنا یتاسزرو قنور

 یرنو دارفا نالوا یراورش هدموح كن راحو

 ,Ry هب ورک یرزو ر هکروا ریارب هلبرلهروک

 کهدنرارز وا رايد رک بويل ورايا هل ريغ رفنرب ندرکسع
 هلیسعتباب هنلافص كصخعرب هدنمان سو رباب ندرراخا

 "یدری و یا هر بوکج ندنرزوا یسرک یسو ریباب ربار
 رفن هللا اصع یکهدنلا لرهل وا لانیصف ندنو سوربباپ

 ها تابع نال وا مالتا هو دود ر لاا فاع رقم



 ۳۵۳۳ اوروا بب باک یر

nهدژاح یییدا وا هسا رم هب هناغتسا و عرضت ليدو  

 هل زا دکو زوس ییتسع) رظذ فرص ندندصعم و تع زع

 HA سوال و رو ۰ رایدسلیا زاس ندسونالو روق

A9هنسهح وز و ایا هصالناب و هی | وسل هدکدروک ین س لح  

 DE هلغلا ندنلا ییرابتحا نافع ییففش ندا قلعت

 اباطخ هنسانا و مسح هدنکوا كننزوک یتیسوأم ندنتایح
 ۹ لدتا باغ فالع وا نکل : داد رات رو یامور هد)ا و»

 ناه سالا یرخسع هل رظن فرصندض رعت هام ورالر هد

 هل رال اح یدنک لاها ۰یدلبا تدوع هن رهش موسا

 هن رزوا یسهداقمتاطیرحت كسونالو روق نکیا لوغشم

 یراودا وا ش | رامتحا ریظع لت اوع و تاک رادت دو

 یا نت امام و کز یثرب دعا ندا الد تب دعت ود

 راز 4) تماس »۳ ۵ رهش "هزاورد سوت الو روق توالتدح مسنلد

 ۰ ردشل وا لوتعو یفداصم هب لاها م وحش

 ماظتتا هدسنلاوحا كل ود امور هد-کدع هئداح و

 كناملاتا ۰یدزلشاب هتغل وا لضاح تعظحم هدنرتل ود و

 وُس راق مد تم کم زا اتو دوش لاعا ج.راخ و لحاد

 داید زا تەس دا هددس وفن كالاها و دایشا صرع

 لوغ بورترا هنوک ندنوک یمن ور هسبا تکلع «یدایآ

 ی رات یرموحه هام ور كتسهناظ ( ولهشنارف یکنا)



EYرعلا تام  

 امور یسولالو روق ماوع ندنغیدلوا بولغم هلفداصت

 هنیرممش موتا سوتالوروف ۰رلیدلیا درط ندنسلا وح

 یموو نالوا دع فئاوط دشا هدراراب وا لردك

 قیوشت هه راح هلرمور یرنو قاصلالاب هن وعش

 یتیرناسرف و ناعصث هتفاولاب هدرنا «یدتا ضیرح و

 .رایدقچ هلو یرغوط هام ور كلردیا لیکشت ودرارب هللا عجب

 هراولامور یربخ یکیدلیا برقت هامور كنودرا وش

 ندن رلفدت وا راتف رک هارطضاو فوځ هدودل وا غلاب

 ها یتیراراشخا نوګا یرطاخ فاطعتسا كسو ال و روق

 ماود هنلو بوبعاهلس تاعتلا سون او روق «رلید ردن وک

 .رلیدتا لاسرا یی هنمک صاوخ هرکص ندنو ۰یدتا

 كن راهشاس عارج لوصولادعب هننابكسوال و روق هنېکو

 ریخت یییدصتم سونالوروق ۰رایدلیا ین ینیوفع

 ردق هن روس كنرهش امورهلیسهدوجوم توق نز سکا

 نلموحم هرپش هدفدراو هنکوا روس ۰ ید)ورطا

 نانل و هد ریش یلاها و اما نک رارا ىس ەلد تایسا

 كموالوروق هللا نییعت هل وعبم تهر ندناوسن ٌههاط

 هنک وا كتنیهوش اروته و یسانا نالوا شللق هدامور

s5. 5 8 ۳ ۰ ۰ ۰ 
EN EEEیار ره كن دارفا اھ لرهش ود هنس ۵9 را  
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 ۳۱ ابو روا حس باتک یحصرب

 كنلغ وا رفت یا ییح «یدیا ث  یتلادع سون ورپ

 مکح هنراءادعا نوح راکدلیا تاک زا تابا نح ضعب

 ؛ ردشعرب و

 و یاا یسدرب هدرلح رات وا یسیلاها امور

 ثكنابرا سلجم لوب یدا حق یکیا هرزواقل وا ندماوع

 د ودعم ندید ی یورک كنادععم و رب اک ۱و یمیه

 ۰ یدنا ض و۶۰ سک و هدین ات ا رال وسد وو ری دنا

 یرتوطسو توف یرتک وس نیس روش هیلع هاش

 یرذد وفن كران و یقاط ماوعكلاها كردا نیا ءظع

 ماوع هلکعا رفت یموع لاحو .رلید) وا یک ریسا دلا

 تارحاش و فو تدعح قارادفرط هدنرلارا فارشا هلا

 هلبرادفظ و كرلوتسنوف نکل ۰یدالشاب هک روهظ

 2۵ جد كيد نش هدهنس هرزوا قل وا فاکم

 ماظتا ان کا لاوتحا ندنهدنل وا طدر 4 واق اع ا

 «یدلیا تشک طاطا یاس كفارشا و

 هرکص ۰ یدلیهدا ماود تقو زار تروص وب
 هداننا و ۰ ید ریس وک شاب توادع و ضعب هن هدنناب نیس رف

 كعل وسل وقینب ر هدنمان سولالو روقندنامحه* وندفا رشا

 قوح ك نوعا يعور كندصعمو ردنا مایف هنلاطبا

 هش هبلع هرحالاب و هشواعم كناوع هدد دا یدشلاح و



 ل ا ۲۲

 یهزانح هلا قوس یرلناویح ءان هنن رها كنابلت یه رع

 ندنالابم و را هلاح و ایلت ۰ ید بوتنکجنر هب هرع

 ۰ ید» و هل را

 هدنقح یلاها هرکصندکدتا سولج نیکرات یککیا
 هيلع ءان ۰ردشعا باکترا ینعاولا كشحاوف و ملاظم
 كنیکرات ۰ رایدلیا بیقلتو د « نیکراب یکتم » یتو یلاها

 كن سولج ندنهدلاق ىرالمك قترا كبلاها هنلاظم

 قرهنل وا درط رارب هلا یه اع ید دس یھ یه رک

 ۰ (۱۱۳۱) یدنلوا لیکشت تیروهج رب هدام ور

9 
.. 

 تكس زك وا N تد وم هدامور

 هی راز حقو ندبا ناب رح ر دف هنغلر وطاریعا

 هرع# البق

(۱۱۳۱- 11۸( 

 لوسڏوق ه رکصذدقدنل وا درط ندیلارق دنسم نیک رات

 باتا هعف د رب هد هنس و باتا ۷ یکیا هدام ور هلمهات

 ۱ 4 ہما لوس و ادسا ۰ یدال وا طدر هن ون اق یسارحا

 ۳ یرکید و سو ور یر اراک اح نالوا ماقا

 ۱ ۰. ردسوندن الو



 ۳۱۹ ابوروا س باتک یر

 هغعالا رو ندنغیدنا زا ییرلیم و۶ زوم ید كسلاها و

 امورو هننانسزت و نارع دارت كنامور ۰یدیش وا لوبق
 ینازوتوا و شلوا قفوم هنرالیکت كراناس یهدنجراخ

 ورم هنن ر بول وا توو درک نانک دستم وک دج دس ۱

 ۱۳۰۰(۰) ردشه وا باصنا لارف تاذ مات سویللوت

 هدهربثک تاب راح هاتم کیا كنس تردقرف سو و رس

 نک را یحص:ا یداماد هدلاح یشیدل وا شعازاق تیرفظم

 ۰ (۱۱) یدروطوا هنر بوردل وا یسوورس

 یهدنفح یسایاب كنحوز هدفدل وا غلاب هایلت یسهج وز

 تسون« و حرف ندنسولج 4 یلارف ررس و ندنردغ

 یعوط هت الو راد ها ا نوڪ ا كب ربت تورو

 كنه رعیسهزانج نالوا هدولا هلا ناق كناباب .یدتک

 4-هاق ز وا ه رع E rr ها رافابا هدقاق ژ کد

 تارطضا چه رع رار لشن هن زوک هزانح هدک دشت

 ربدکت یموقرم هدقدالک ا یبن یهدنسم ود كنیج رع

 ید سا ی“ رب وج یغوط هال و راد Gn هلبا

 راط كب هدرا قاقز یفیدل وا حورطم كنهزانج ۰یدریو
 ۰ ید نم هک یا یا کج ی هثح ه رع ندععیدل وا



 ربعلا تار ۳۸
 ~~ س سس

 . ندنسهکل یتیانج لتق یرامتعا نماد هددسیا یدنل وا

 ۰ یددهنل وا ریهطت

 ۳ ۶ نالوبعوف و هدنرلارا رلینابلا هلبا رانامور

 «راتابروفرلتاروه » هلت هنرامات رازرابم هر وک ذم

 هرکص نده راح و ۰ ردشمرو ترهش ود یسهنراح

 . ریدشلر هلرایامور هد رینابلا
NSتعوح تلف اس یکازوتوا س هیات  

 كسویلبمو بول وا توف هلتاصا هقعاص ر هرکصندکدتنا

 یداوا یرادمکح- نشف دنسه سو رام سوکتا یدبفح

(۱۲۰۲) ۰ 
 كیلاها نالوا هدنمکح تسدربز سو رام سوکنا

 هداعا یتیراتدابع نیا لورم و تمدخ ه قرت ییراتءارز

 طیص یییرارهش ترد ردا ه راح هلراندنال و ۰یدتا

 ۰ یدلیا ناکسا هدنرز وا یعهب نتناوا یتسلاها هلا

 عیسوت ردق هزکد یتسیضارا ؛لولامور تاحوتف وب

 یانو هنرب هدکدتا تافو سورام سوکنا ۰ ردشعا

 ۰ (۱۳۳۸) یدروطوا نکرات وب

  ندشروف ۰ یدا رخات کنز رب یساباب كىك رات

 ذا رف بونازاق ینهجوت كقناس لارق هلکلک هاروا ا

 شا نییعت یصو هنرالغوا یتسودنک نکردیا تافو



 یوا هدم و نیکی مرک در یو۰ یدردل وا

 ندش رفظم لوصح هدنراکدروک ین و رلیابلا ۰ یدر و

 هرم وڳ تان وع ندت رفطم و هح رلیام ور ۰ رای دلرا اقا ا

 صع و رزووس و العا ییئاش كسوتاروه هلغل وا لصاح

 ۰ ردراشغا تدوع هامور رافالاب ردنا ناعظعت

 ۶ سلنا راو یراشادرفر نفر انس رد هام ومار وه

 رادهقالع هنسیرب ندرلسویایروف نالوا فلت هرز و

 لوتعم هلرحاف كنشادنرف سوار وق قوشعم «یدیشلوا

 دایرف و هحو بولو ییرحاص هدک دن_ثنا ییهددل وا

 هدن رال وص و ۵ رهس "هزا ورد نک ناکا تد وع رلبام ور و

 ندو سوتاروه ۰ یدلب) دارا یعا وا كم وتس و مول

 ییهنلتاق كردار هدکس ر ويج ا هکیردا ر لوتقم» ب ونلبضغ

 كرەد » نسر و هرس وک یغل رمسیسانم و تویجا

 ۰ یدردل وا يه نوا نم

 ند ووا وا ییشادنرف زو هلهح ول وا كسوتاروه

 ووع ندازح درون ار تم N ا نم دحس تویلیا موکح 1



 ربعلا تار ۳۹۹

 هل اصتا ز رابه رح وا ندناعص# قد رف ره ند گی مت

 هسا رلاق هدفرط عنق هبلغو هنسارجا هزرابم هدنرانب

 هنش وادع رفظم و بلاغ كلرکسع موع قلعتم.هفرط وا

 یسر ره ندرلیابلا هنرزوا رارف وش هرددر و رارف

 هلبرلءان سوتناروه یسیرپ ره ندرلیامور و سوینایروف
 هن رلتا دسک یتلاو ۰ رای دلیا تاتا زرابم یردارب رح وا

 لباقم هنرکیدکی هرکص ندقدلغاب ییراحالس بوس

 هرو نیشیرف ۰ یدالراب هزراپم هدنرلارا بوشا هنادیم

 ۰ یدنا راروهدیا راظما در هما و راتخا فوو وشراق

 كنراع غو .ریدرتسوک هبلغ هدرما لوا رلسوتابروق

 یراشادنرف نالاق هدتابح  لرالوتقم «رلیدردل وا ییسیکیا

 هب هسک جوا كص“ ر و ماظعتسا ینو سوباروھ

 هلبا قالطا ننک د كنتا ندنکیدلیا داعبتسا ییسهبلع

 هرصیسهقرا ردقنره هلتعرس یراععاحم «یدلبا رارف

 هل راس وماروه یرلکدلیا فلت هګدقم اهد هد ها ریدتک

 هدکل رب یحوا ندنهدل وا شارو یرتا ندتعساغ وا

 ۰ یدیشعتل هبوریا یسیرب بویهشنب هسویناروه
 يدي ےس ودنک هبه زرابم رر رر هرنو هساسوناروه

 نقاب هناا سویتتایروق نالوا شلورلیا ۰ یدا روهروکآ

 یوق رم مصخ موجب هنرزوا سوار وه رار هلیساخ

mور یاب زن هویج و  

TAGE Kakرم رپ درآن  



 ۳۱۰ اوروا س باتک یحعرا

 هلن وصخالرت نیفرط هدنراقدالک !ییراسلق طا راو قلعت

 هدهاعم هدنراراو تلقنم هتم توادع یکهدن راهن اه

 ۰ یدل وا دععنم هلاس

E لایق را وام وا هر a 
 یک تلاوت ول وب ور یا اول و وور ۱

 هاتف و تسابع اوج ر ا هدنوا + رایقیاط
 یدایا ماود هنسارجا ۰

 تا وت هدک دنا )۳ هکر ضا ده و > سولوءور

 زوت وا و عظمت یدالب لاوحا هلدسرت سلح رب ندنابعاو

 ۱۳۳۷(۰) یدل وا توق هرکصت دکد تا تعوطح هنس ید

 لو سویلبمو ندرلناس هدننافو كسولومور

 تسانم هلاح نسح ؛ےکح ؛مزاح تاذ وش .ردشلوا

 هلرعص و ننناوف هرم ضعپ هحدیسایس روما ۰ یدا

 ےاعت هعقات تعنص ج اق ر و تعارز ه یلاها یهدنیکح ر ز

 توف هرکص هنس.ج وا قرف ندنتهوکح تیاد ۰ یدلیا

 ۱۳۹4(۰) یدل وا

 سويا تس سوال و ند رلتاس هنن هدنت اف و كسوملبم و

 صدرح هیزاغمو بورح تاذ وش ۰ یدلوا رادمکح

 هدننرلارا ھا کمی اوج ملا کیر مدننامز یدل

 یکا هد مالا هيام ۰ یدلوبعوفو لاتف و عازن یلیخ



 ریعلا تار ۲۱

 .یدالشاب هعما را یسهراح کرا دن هحوزررب هن راشادف را و

 + زلف هدن را وح ان ور و هدد هالا وح ایلاتا توو وا

 ول ون ور لنده رسول تا وم قلح هل بو ۰ رب دتسا و

 هدرلنا ردا هدیشک تفایض ر هنساس ور هلق نوکرب

 راشغ و هدکعا لاغتشا هللا تایفودو شا ههاکتفایض

 تاهلعل ییدرب و هنرلشادق راهحدقم كسول وم ور ۰ یدبا

 یغوچو موجه هنرزوا اؤر یرلشادفرا هنبرز وا
 هجوژ و ناصتغا زق رر ند هلق هرکص ندکدتا مادعا
 ۰ رب دما داا

 هل ہہف یر هلماعم 4الاظ 4 كنساعف رو سول وم ور

 هراعح هلروم لاک ۰ یدلیا روبح همانا ذخا ییقلخ

 مو هنرارزوا یرلشادقرا هلسول و: ور لاک الاب یبابسا
 هد ص یٌعح هب الشاب رج هل .ع وو ونيف رط قالت ۰ ریدتا

 تو رو هادم یهدنسارا مد یکنا دم ور تاحوز

 نالوا ل وا ندنو » Ub هف رطیکیا هلا ادص كسک و

 كف رط رکید «یرازق كف رط فا یر یدتیک ندیک یدلوا

 هسلوا لی فرط قناه هدهراعح ۰ نیتاحوز

 « زالوا لصاح ریه ةا ند وا ضراع هراز یئاصم

 هنن را هجا و رار قلد هل ممد ۰ رايد الشاب دغم ال زس رەد
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 ۳۹۳ ابوروا ےس بانک یجعرب

 هده اد الاسا ۰ یک راد وط یراهل وم دودیح و

 هذ رز وا یر رس مفا و ۵ دی دعا لم لا نوا ندرڪ و

 كحءدا تیافک هن راغ راب كنساقفر هل راودنک تواک

 راو د را هنفا رطا لرل هلق ۳ رای دلیا کا رل هلو راده

e ee) د ا 

 هدهحرد قح هل وا منام دم و عک هل وا سرا راود

 ندنکیدروک زسهدناف یراودوش سوعور ۰ ىدا لکد
 یلهدمافیکیزوس دن دم رپ یراود وش نس » هس ول وم هر

 سولوءورندنکیدلیا صیرعتوید « نسروب» ردباییم هلدنظ
 یسوفور هلا هزح یهدشلا تبوالیصع ندزوس و

 لودر ناب ا زاق یی دیظع ترهش یرهرکص ۰ یدردل وا

 یط رعت فده كنهددعتم ماوفا و یبم > نکن كتل ود

 هن روس هکر دترابع ندنو یسیسأت كنرهش امور نالوا
 سولو موز ۰ یدشالو یاق كنشادنرف كن داب ادتا

 7 . یدتا لاک | یراود مادالاب

 بال اه

 كار وهج ۳ ور ندنساب كيامور

 هن راج میاقو ردق هتک

 هرجا لبق

(۰-۱۳۷۵۰ ۱۱۳۱ ) 
 هک رکص نا دتا اا ییام ور سول ومور



 “وعلا بارع 2

 هرللوکیسنژی روا هاب رات واعف كنس هقناط هزشالب ندنما وفا

 | نرخه هنتسهربزج نرفاترت ازال ویش ندنفیدل وا بلاغ
 هلتب سن هزلوکیس هغ وقمر زج رایاد با نطوت هدارواو

 ۰ یدلا ییمات اا ۱

 (۱۸۹۰) هرج#لالبق ها هرکص ندنسهب راح هورت

 و كۈي فن اد ( نال ) موال هدنراګ رات

 ییرهش موال هلت هنعاو جوز یییوال یزق
 قارادمکح هدیلا وجت قار هدنفلغاص هلا ۰ یدتا سیم ات

 یدروط واهن ر نغاقسا یلغواهرکص ندنس ودنکب ودیا

 ِ شست یارهس غن ول دلا یهدنرز وا ىعاط نلا

 «ریدلباقا رادمکح-تاذ"ییا نوا ندنسهلالس هلا

 كناقور "یدا ساق ورا یسهیا نوا لررادمکح وب
 ندنهدلاق یلغوا يکيا هدنعا سوبلوماو روتسوت هدنافو

 ۰یدلوبءوقو راه راحو هع زانم نوجا تموکح هدنرانښ

 شعاقن هلع قازوا رب یروتیموت هلکعا هبل سویلوما
 سوعورو سوال وم ور روس و کراتا رب هدەسيا

 ال هباغندبا عمحت هنراداب بو هروب یدرنحیکیا هدنمات

 ریدر ویدا و نتموکح و ماف هنملع شول وما هللا

 هرکص ندکدروک یشبا و سوهورو سولومور

 زسرخ ردو كي جوا هب شاو شات هاب راودنک نادیم



 ۳۹ ر ی

 ۰ ردهدرصع ی رب یر کی یکم دم ندتر جش یامز كسولاتا

 غرا دایک كنس هشاط نژیروا ًارظن دتا ور صعب

 یمرکی هرع#البق و  تعرع هایلاتا ندناتسنانو سوژ

 ا هرلبنانوب ۰یدلیا لیکشت تموکحرب هدرصفیحنرب
 تاداعتعا یرلکدلیا رامتحا هد را رات وا رای امور 7

 ببر هلءع و یکیدتا درط نداس درب وژ هح هبفا رخ

 "لی وژ یلغوا نکیا یرادمکح یسهریزج دیرک هیاور
 هدقدرا وهناب كسوناژ نورتاس ینیدواقندنکلم یسودنک

 شم سوگ یوم یتغاط نلوتيپاق هنوراس سوناژ
 ۰ ردشع رک وا یتعا رز موزواو یادفد هراناخدنورتاسو

 توو هرکص ندک دا تم وکحب هنس تلا زوت وا سوژ

 سووق هدهنوکی ۰ یدروطوا سوکیپ هنرپ بولوا
 رادم> ردناوولایداقراهرکص ندران و. ۰ یدل زا فلخ

 ۰یدتا ان یتیرهش یداب هدنرزوا یسهب نیتالپ بواوا

 ۳ راس لقه نوک تا ماد موال هرکص ندردناو

 نارف یرلناسنا یوق نژیروا ردقهننامز كنا ۰ یدلوا

 ۰ ردشعا وغل یتداع و لقره ۰ رلیدا رازاغ ون

 هدنس هبونج تهج كنسهراد ن روا رنژیروا

 هلیسهفاط نژیرو ًارخوم ۰ ریدیاب رارهش متاط رب
 اشاست یدک تبع لاتفو تش وخ ماد زلا را رویش



 ربع)ا تا ص 0

 ایلاتا یعیاقو نارجو یلکشت كنەینامور تلود
 مور انس رات ی وا نورف الاتا هلم الشاب ندنسهعطق

 . ایلاتا تلد لج هان ۰ردراو یسیلک طا را هنخرات

 .زغجهزاب هدکلرب یتحرات مورو

۳ 

 یسهضرات میاق و رد هنسسات

 هرڪا لب

(۰ ۲۵۲ - ۱۳۷۵) 
 تموکح ردیف هنسیسأت كنتموکح امور هدایلاتا

 هن رللاح كنساس ور هیشح و لّابفیرالاح ؛ارلا ردمکحندب |

 یک یغوج كنهراس ما یرلخرات یکسا ۰یدا قفاوم

 ه دنا یرآ هر رات عیاق و هفام عم ردوا وط هلا تاقارخ

 لوبف لساست جد هه تاموفو قج هلو دیت لباق

 ا رویعا

 (۲۵۲۰) ندنرعگ ات رفت الات نالوا ىا رم ور

 / کو هدنلتا وا هع دو راصعا « ردشل وا روم" مدعم كاس

 یارادمکح ابلاتاهلامتسا هرکص «یدا ررد ایروتاس
 ؛یدلیا هبلغ یععا ایلاتا هلتیسن هسولاتا ندنسامدو

e7 SPs 



 aR اوروا س باتک یحرب

 ( ناغاب ) ٠ ردروک ذم یدل وا ندثقاب دال وا و ررزع

 تد رعل رد ع ۰ ردم رف ه وا و یجررح كناف فرح هدنظع)

 یلغوا كتفا نن ناعلحم نانو هلا لقت ندن رحم رات قرمشم

 تداور یهدا وا یرالع وا كنات و راندن ال و راهور و

 7 » یدلیا

 شعا ترعه و لش هنایلاا ندای رالبا هدع دق هنم زا

 وا لوا قوچ كب ندنسیسأت كنامور رلنبربموا نالوا
 لاها ایلاتا رلخروم ضعب ندنربقدل وا شلک ههراد

 كن ره ربت .رارو هل وا بهاذ هنسلوا رس ربموا یس هع دق

 نک اس هغ اط ر هلیمان لوکیس هدنراوج را ربم وا و هدننا

 هل یغاط, ودیل و. دا یرقان ا ا
 ی ادو ھوم كننلاها .نک اس مدن الا وخ .نلوک ونشوف

 »یاس هاب نزن ا
 موال و مات ها و رکرص ندنس ه راح هی ور

 ییییوال یزق كسونتال كردا لقت هنسهراد ( نبت )

 ۱۶ سا کوا و شیخ واف وال کی ا و
 شعا ان یییرهش غنول ال بلا هدنرزوا یعاط نلا ر

 ۰ رد ورم یغیدلوا |
۱ 1 ۱ 



 ربعنا تام ۱ ۳۰۸

 و رب ےلاقا كنابند هدنابرفح ندبا نایرح هجایلاتا

 هد دمو وا رددوا یقداص) هرابس بد هدابز دس

 1 “لف ا رد یضارا شلو روا هلا ه رک تا وسر

 PS یک تانا وہح لقانا ترد ا و “ندا

 | ىلع هدنراوج اسننشاب و امرا .رو هل روک, هرزوا

 هللا تایرفح دن وراقو كنسهرد ورا صوصا

 هد ونا وفرانرام ندالوا ٌهیحات ۰ رداد ا فشک هبغ راثا

 ۰ ردمدق (۲۰) لوط كاکره و . یدنلو لکه ر

 ۱ رز امت مارا نا هر تاور هند
 ۱ تانا وج لوب كب ض رم هد هعرتع نم زا ی را دخ

 ص و ط# هب.» راح مملاقا تانا وحوش ەك ردشل ر ؟ قرک وک

 ۱ یرلکو کیر شرف ؛ندک رک «لیف هسیا هدزلاروا ۰ ررد

 4 هرد ووک ذم ردوا قو تنشک هک زدف وح ردو لوا

 5 رارو هددا قالطا یاس رف تاب | قمح

 ۰ ردهدانز ندندزلب لر كتاب وروایابقو نکل .ردلزیوک

 بن نا ون مور زا ور « هکر د نودلخ نا ماوقا

TEITSطب چو و سرور  

0 ۱ 

 دست

 ۲ ر ردنا مااا هیلع حوت نم فای ن ناعلع ی

 ایسنا ۰راروءدیا تبسناهنان وب ییسهلجت كراء وو نیفقحم
 ۱ هل ظل (ناغاب ) نانو هدنآ روت ۰ را ردند نا جد راندت ال و



wکر  

 ۳۷ ایلاتیا س باتک یجنرب

 )۲ و *) ومربل ای( ۰ ی ۰)یلوات ندهرومشمدالب راس

 ۰ ردیواح یسوفن (۵۰۰۰۰) اولو
 ۰ ردراو ناعلوو رب هدننرف كننرهش یلوات
 ۰ ردد یمهشاس ماسقا كنسهعطق ایلاتا
 ممق وش ۰رربد جد ودراس اکو ۰ اینادراس ()

 ليم (۱۹۱۲۵]) هجدحاسم و عقاو هدنلاعش كتکلع

 و یرهرزج اعیسروف و ایادراس .ردواح ین یعب رم

 1 راردهدنسهراد مش

 ۰ ایدرابمول (۲)

 «امراپ (۳)
 . اندو (4)

 هد هت دم مات اس ندندالب هراد وش ۰ اناس وت (۵)

 / ۰ ردرا و هب ةعلق رب عونصم هن رزوآ هفبط زکس

 نک ندراروا ندنغیدل وا شبا هدزرط ردنا یه هنفرط

 مق یه رب زج الا ۰ رل نم هک ندناب هل فوځ رولیه ا

 ۰ رد واح یهر زج دوجوک جاق رو عقاو هدروک ذم

 ایلسس و یرهش امور ۰ ردیکالما كناباب (د)
 ۰ ردهدبسق وب یهررج

 ۰ ردم لوا )۷(

 ج الا اچ تندوریک ی ماسقا
 ۰ ردد ا



 زنعلا تام ۲۰

 كالس هد وح وم راما هردو نم وب هدابلاتا

 ۰ رد رار ریت ندبا نایرج هن رهش

 ایدراس ؛ایاسیسیرازجو هتسیرت و قد یرازفروک

 ۰ ردراهربزج ضعب یک اثیسروق
 یسلدقا هلحرکید ندلحمر لرلوص هدنسهعطق ایلاتا

 رالو یک هدهعطق لخاد ۰ ردراو رالودح ددعتم نوا

 لیکم ردنلوا هلیعطق هلراهرد و یفرخ هلراغاط هلا

 نکل «رولیشالک | ندرللو و یرلتمه كراناباب هکر دشاپاب

 یرلتمهرتا رولولاتآ یکیدعم یرلنالوا مهم لا كرالو و

 لیغ (۳۰) و عافترا مدق (۲۷۷۵) یسینععب ندرشرط
 مدق (۷۰۰۰) یسیضعبو ندنلبج سیذش نالوا هدنلوط

 ندنعاط ولن” یکهدنل وط لس ىلا زو وا و عاشرا

 ۰ ردشلروک

 ۰ ردیرهش (امور) هیموریروهشم لا كندالب ایلاتا
 ً سرطد ندنو راوحو ریظع روصقو هرخاف شا هد ورد

 | اسینکوش «رددوجوع اسینک ویر بوس هسول واب و
 ۰ انکا ب ااو یهداند

 یفیدل وا یواح كنابلاتاو (۱۷۰۰۰۰) یرهشامور



i id EOE LA E TE U E E DS a MAE DA a hk 

 و الاش

 لصف یجنچوا

 ا وقا و افارغح یسهعطق ايلات

 کرا ٥ یلوا نورف كنامور و ایلاتا و
 و ی

 هد ار

 .یفلروطارپما برش ؛قلر ۱۳

 یهاذم و فر اعم و دنا وع و تیئدم هكرولامور

 یایلاتا .رلدرابعول .رلتوخ ءراباب
 . ۰ سوخراسک | هدهنام 1

ES a 

 ايضا ماوقاو افا جحا .کنایلاتسا

 اوا و الىس ومنا نزف لش نیس هعطق ااا

 اا او اوج ؛یرکد كش ول ابرها اش
 ليم ) (e سدس جمادی ردد ودح ها

 * نردشوفت ۳۳۰۰۰۰۰۰۸۱ ینیلاهاو ید رم

 ثول وا هدالانایرلغاط ولو «ونروف “ننه “الا
 افترا كنخاتط ول و«( ۹۵۲۰ ) یعافترا كنوئروق

 ۱ .اردسف (۸۱۸۳)



 ربعلا تار ۱ ۲۰

 8 رارف هایلاتا م رکج نیک دک ناد وس هان هبسا نوراص

 و نیل هدننال تایم وا یرادمکح الاغا كرا
 رام رخ نکیا دنتسم !هلسخا ار یکو ید ۰ یرادووپعم
 هلردا اشنا “رام * رادبعم هرات اغلا ینعزفو لصا
 ادع رط نص همر ومد ناولو لب و دنشب اد
 ۰ رایدلبا باکترا یعنشا ثلکلتسرب تب

 یراکدد ۰ یدلبا رودص ندسع رلبات و - ییع فاه

 رزوس دوهشمان یرېجو عوع ند فتاه هلی وا رارېخ
 رانه یکهدنرللکیه نودود ؛سربوا “لد بو وا

 ندک دل وست وتت ود روط وا هدنرز وا تح هلا بلج یراقررب

 یرازغا كره ود یرزوکحح بوراراسص یرارهچو
 هجاص ناتح ندنرازغا كرایراقوش هرکص ندکدرووک

 هسا لاح تقیمح ۰یدنا تزابغ ندنرادوس نایض

 ندفوقو بارا یهغزال ثداوح هدرا توو رنک | رانهاک

 ناجح ندنرازغا لر راق وا قیشحملاب هد هو تروص

 ۲ فدرعت و حرش افت هن تام وعم یرازوس انعع و درصد

 هدنجراخ یرلقیقحم و راررو باوج رربهراندبا لاؤس هلا
 هسا زامعج یسدهت دلرباوج یزکدر و هرالاوس

 -یدیا راردادلا ی هننان و ماوقا توالشا هنالبوأت



 RA ابوروا س باتک یجرب

 فدا SPA هنن راددتساف کتاید ندنغردل وا قوح

 ۰ دتل وا اتکا هللا رادقم

 نسح یراد وبعم یراکدلیا راستعا یناث عمق ران وب
 تراسبع»ندرناسنا مناط ر .نالیروک یتعاصای و یتعنص

 هلدتف و هد را ههلا یرلکدتا دع لوا منسف ٹالذک ۰ ىدا

 تالابخ یرارغاس RAE ندناسلا ريها تشم

 دتفر هتفر ے هدلسک و هدلسکو ییرردق هلا هارعاش

 تادابهتعاوا یهدنرانب بوراتچ هکوک -هتفر ناسا

 ۱ رده وا هلطاب ۱

 كن راهم وه وم نا هک وب و غوا كناع” و ضرا

 «ثالحز ؛نوتدن “زیپ وژیرالغ وا ونوراسیرلکدید یماباب

 ناسنا نورتاس بویلوا یرلعنا لرازدلی راسو كنب شم
 زنی وژ یلغوا .یدا رادمکحرب هقنسهربرج درک و
 یتتعوکح نش راز درک هلا ادرط ندندنتسه یتورتاس

 هدنراازا هلا نولیا و نون یرشادنزف یتکلم و طبض

 دما ضو قرش تمح كنهر زج كردا ممسقت

 ییرافرط لحاوسو هنولپا یتتمج بض اه اب نوجا
 هنس هصح هل رس وز یسالعا ءزخ كنهریزج « ردشمر وهن ون

 هنو و یپلا لوک هنعودنک نوحا یکیدنا تباصا "

 هرابدر و قاط ییرلمان یملات-غ4ج هوتولبا ؛كرارک د 1 ۱



 ا نا ۲۰۲

 لزملسا و نورح (ے رع)سرامللغوا كش ابیهیرق

 ید غوا نیکرجر هلبمان ناتقلوو بونل وا دع یهلا
 هر لا یعاتشا لوک وک نو ڙي وز ندنعبدع وط

 نایاب را هعغان ہت یتاقلوو هزرکض و شارف یعایا توش ود

 یسهجوزرکید كرس وژ ۰ ردشعا نییغآ سرهرلرجروع
 دهلا 4 ادا یزد مان (زاننئا ) سالب ینیدروغ نا

 هک دد راغ و تیک ااا دا خیل وا ششا نیست
 یدهف وشم شسوز ۰ راد دانا ریس ه ورم ۹ ا

 تونابصغ ) سوک نول وا يلع وا ندا دلوت ندن و د

 ییروصقهرکص ۰ یدیشغا نییعت هلا هرانابوج ادتا یو

 رکیدو لکّود هنیسهو دز كنهولع راوتا زدنا وفع

 یلغوآ مان ( رق ) اناتد دلوتم ندهن زوعنم یمهجوز

 دلو گكنهلبع یسهحوز همشب و و نعت هلا هرا حوا

 *شعاشع رک وایتتعارز موزوا هراینانو سوح یکیدلیا
 وکسا نذرانو ةا دندالوا كنول وا یلغوا كرس وژ

 5 0 e زا

 و ره و ی ی

 :"ردراشغل و  هدندساف داقتعا

ES ENE PEDERI PENTENT 

 ۳۳ جک

 ۲ ۲ تب یراتاهر و تافارخ یکو نا لضاخللا



 ۲۰۱ A شو

 افوخ ندنرالوا ثراو هنکلم كنيسااب  راراد ههلا
 كنكور ااا تورد) وا نیزه تیام اع

ESیاوما را یوم  EIEN ae 

 نوجا تمردلوا یزیوژ بووف هرز وا یرکیدکی

 هر ییسیه۰ هعفادلاب هلر هقعاص رس وژ نکراقح هکوک

 قوح یراددع كنهموق م ناوعا هد هسا یدروش ود

 هقشب تیوژ نوجا یرفدنوفروف یری وژ ندنفیدل وا
 قترا هروک ذم ناوعا ۰ یدلیا بلط هناعتسا ندرلهلا

 تاناویحو رارف هرصمبوالک | یتیرلکح هیمهدناتم واقم

 تاداقتعا وش كربنانو ۰ رایدایا لکشت هلیناکشا د
 كرابل مصمیکسا هعداش و هرکص ندودل وا عیاش یر هلطاب

 ۰ ردشل وا تبس هنرلعاط هناناویح

 اوراس یماباب رسوژ مهلطاب عز ىلع ثالذک و
 هدنرلارا یرلشادنرف هلیسودنک یابند هرکبص ندقد جاق

  زارفالا دنس ودنک یاس نالوا یولع مس بودا مست

 مهج نالوا یلغم ءزحو هن ون یشادنرف ییانطلس كراو

 ربوژ ۰ یدرو هوتولیا یشادنرف رکید یتتموکح

 كندناسنا سنج هرکص ندقدلتروق ندنراهلباغ كنم اعصح

 مه روژ ۰ یدالشاپ هنیظنت كاع تاماظن و هنعینصت

 كند ال و هلا حاکن نو و یشادنرف ر هد یس هج وز



 لا تیام ۱ ۲۰۰

 ندیشره هدنرللاح لئاوا رتیاتو بس هیانوب تناید

 هنبرلحما ۰ یدا ررر رع یک تانا ويحب ۰ رلیدبا رب
Eرادوبعم ولرد ولرد ندنافا رخ یرلکدنشیا ندرلب ض  

 هلوقم هن ربارب .هلکنو و ذاخنا ههلا قوچ كب هلا لوبق
 هدد وا هسیا رایدلبا فداصت هعا خا ررپ ندصا۱
 ۰ رايدر ویدا لاخدا هنکلس یر ههلا

 یھکدا ویحنر یرلیش یراکدلیا داقتعا هملا رایان و
 هب واع هلا مس لوا هبحرد هلا د هرل هح رد

 هلتیهول اینا مسق راتعالابههلا فاصتا یی یکلیاو
 ۰ ردراشعا داعتعا هدنسا را تد رشي

 سوناروا یکوب لاكن راد وعم نانلو مرومق یحنرب
 یس هج وز ا )و .) انس و هحراعز .یدا 4€ وک )

 كنورتا-( یرشم ) تی وژ ویرالغوا ناتبن هللا نورتاسو
 یرلکدلیا داتا هولع تادوبعم راس ۰ شعا یلغوا

 ندهلبنسیسهجوز رکیدكنورناس یرابنا كنغوچ ندم
 الا ةدج همام هنرزوا لطاب دافتعا و ۰ شما
 ۰ ردرشم ر و یناونع

 رامتعا ههلا قوج ك هدهلسلسم تروص ندرلنو

 .رایدلیا ذات هلا ررب هنسبرب ره كلاوحا و لاجعا و

 الا هلا کوب هک رب وژ یلغوا كن ورتاس مهگ ز یع
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 VAR وو تیم براش از

 درسا و نیمار ی نا و هسیفن یایشا حنصء و

 1 ناهر ررب هنسابلع هح رد كن رات راهم و ناعنا هک ایص

 ۰ شعا ندریش قح هل وا دع

 رب كنهیموع-:ثلاع هدناتسفان و .تسا هیلم تاماظف

 یکسا ندنفی ده وا لو یبط و رم هنسه رادا تم و <= :

 ھام مم ۰ دا هفشب ین واق كلغ ره هجران و

 یرلقدل وا شعا لیکشت نیعهدصقم وش ندنرکدسآ هظفاحم

 زوک وه نلد هدنسادتنا راپ هنس رهندنف رطهروک ذمتایعج

 هلا عاما دوع هل رهلب ردن وک را هل ومرت هدنع وه

 هده وع سلاح نالوا دقعنمو رولیدیا نییآ یارجا

 یا حاد یلرف الوا شام اتش هود ابا اکیا

 ۰ یدیا ر ولور و مح هنن راتازاج
 « دلم تدسذ دما هاتي و س یراد و وآ دانتعل وا

 ترد نوعا ها رح ت رام نامدا ٤ در دم طدا ور ةظفاحع

 و_عظع تایعچب ه دن را وج یرهشس داینعل وا هرک ر ۵ 3 كد

 و دریک ٹا اا یلیصفت ۰ یدا رول وا ازحا هاب دمع

 ۰ ردقح هژب زاب
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 رعلا تارا ۱۹۸

  ندننامرهف ناتو هدنرزوا كنسبرپ ندرل هقلح

 مس ر یتروص رب هدنزرط رو الزانو نالحرا ر كالفره

 هلا دد ع راهزا و راود هدننس وا هل را هاش و شوا

 ۲ شم اندا یجداخ یکا نانلو هنس ر را رق

 شب هه یلکلرکت هدنرزوا كنسرب ندرلعاخ وش

 ر هدنلا تنیس رب ندراب را وس یکهدهب عو یراتر وص

 حرج یسک غاط رب هلا قوا هدلاح یفیدلوا شوف
 تد تا ندنلا ۲ رخ ناورح و شم وا عسر یکیدلیا

 تراح ر شا هبلغهنعشد جوا هدنرزوا كنتاخ رکید

 قعروا یسدر ندن رس د ت راحت وس هک شا را و یگ” ر

 رد هدنتس وس زا كد رام هد وا شم ی

 هد اکسس هعفادم هلا ی i هدنلا تاوک و هر هش رز وا

 : هدنلا یرللا توش ود هر ال وتقم نع ود یعکیا 1 شل و

 ِ و طفاحم ۰ 0 راز د لا یتیم د ا

 ٩ واخفا زا سرما

 1 لتیخ اهدا هقشد ندزلنو نلوس یرناه



 ۱۹۷ ایوروار بس اټک یو 9 8

 نایلوا یتردق هغعاب سفقر » هجرلنانو هننرزوا دروم

 ا لث « رول وا ردثعم هغفات یلکیه لوسر قجارب

 هدهسبا رایدننا ریمل هرکص یروک ذم؛لکیه ۰ یدلوا

 ۰. یدل وا تارخ هدننامز رامور

 1 (A7) نلوس یرااه روتفود ولان امرج

 داحا لیلد ییراعشا كسورموا عاش هدنسه دزلرم

 یکهدنراهارخ یتیسیع كن وتع اما ندنرانامرمق ناتو هلا

 داع هل ود نانو رايش یعحلو و كعا فشک شرف

 4یرلهارخ روک ذم ینبم هتصخر یعیدلا هرزوا قلوا

 راد هنکیدلیا .حارخا رهن و یرحضو فشک هلتروص

 ناتسنانو یرابوتکم ناال وا شن هلا هفلتحم م.راوت

 ندنکحهرتس وک ییریفر هج رد هنانص كنس هع دو "یلاها

 ۰ ردشغلا ندراب وتکم نابل وا 2 د هنا تارتف

 ر یسیرب ره ندرارف یکسا یهدنرهارخ یتیسم

 هل را دن. نوتلا « رادک ود نوا عاط رب هدنس هعطق لابر

 ندنوتلا صلاخ ؛ یرلکوکو هثج ناسا ضعب یلوتروا
 هکردشمراتح هحاشو عنصم یکیا " رهقلح ؛ رلهساک

 هرالفع هیرغ عیانصو هعیدب شوقن یهدنرارزوا ككرلن و
 ۰ شعا هددجرد كحهر و ت ںیح



Eو را  O E ANدارت ی نا نا  
EN 7 TEA 19 ۲ ۶ 1 ۳5  

 وام 1

 وعلا: تار - ۱۹۹

 كني اا تراح یدالب هسوقاربس "هتنیروق ندنکح

 ۰ یدا راشل وا روم
 هدنح رات ) ۱ ۰۸ ) هرڪا لبق کلم او عیانص

 هدقد) وا لحخاد هنس ه را دا رر كسیلقارب یاو بیطح

 قدوشل و قوس هل اعتسا هللا 444۶ عیانص ی یلاها سدلفار

 یان ص دلکعا ما ود 4م ) ۳۰۰ ۱ لاغتَسا و ۰ یدلبا

 لع ءان ۰ ردشقیک 4 ورايا ف یراع كنا و ندن رو

 رک وهشا رک بودا كن اب هیعانص رابآ هک دتک د

 ۰ یدیاه دعا e 4 قالسا فالخا هدایتی و

 لعمصم و سردنم هلسابالقنا كنام زیرا را قلعتم هب هينا نکل

 | سفا - هدارفص یاسا ندایند عبس بیام « یدلوا

 ۱ داغ یخ نمشر كنلکیه نزییماترا یک بدنش
 1 یت عو زونرد لوط هدندب رو سح درو 1 لکه

 ۱ زو هدنعافت را مدو شک یر ره ۰ یدا مادو دیک

 ۲ یا اد ەد ورد و .ی واح KLE a ی يا قرد

 1 هب ه رکص "دارن ) )د ندا : یددا لوم نذحام

 ۱ قارحا هدنتدالو موب"كننودکاام .ردنکسا فداتصم

 موسوم وند ( تزسرا ) ندیا قارحا نو ۰ یدنلوا
 1 رتهشت یا ٠ یوا رع رب 0 یراع ندتر مش سال اس

 1 وات ۰ ردفعان قارحا یر وک دم لکه هل د ص٥ اهاو



 ۱۹۰ اوروا ب باتک یجرب

 بانک: ی واحب یر وک دما نف ظا رش «یدینشمالزاب تاتک

 كطارس یساشنا رهاخ هنتسح یوم .یدلیا فلات

 تولوا ۳ هدنرهش صج ندندالب نی مس «رد را

 دشیلخ نوهام هروک ذم تتک ۰ رد را و یافلأت رد شا

 ۰ یدلریدتا هجرت هه هدننامز

 ینامز .ردشعا روهظ سولاخ هرکص ندطارس
 ندزو كنو ۰ردهدرصع یحزکس یک مدقع ندنرعه

 سوئیلاح ابطا ضعب راسو سفور «ردراو ینیلأت هدایز
 یتامولعم هراد كبط نف ردا روهظ هدنامز

 ۰ رایدلیا میس وت

 هدن وات و نا لاععلئا وا رغم ھاز
 هلف راعم ۰ یدبا راشهامروک شوخ ییحالف و تھا

 هتعارز ردق ههفسالفو كولم مه رکیج ندک دا لاغتش

 لرایشهقشد ندنوتز یسضارا هننا نکل ۰ رايدليا انتعا

 هن رتتشیعم ردا سیغنوتز ندنفیدل وا خاص هدتعارز
 ۰ یدا راربلا ندلئابق یاب وبح یضتعم

 هد راقد ال | ی تعفن كاداست هجاسشا - تراح

 نوف زغا خروم هلع ءان ۰ رایدلیا ليم هتراګ یجدرابنان و

 ۰ ردشمزاب رلثحص راد هتراح هدنسهیسایس تافلؤم ضعب

 .هدنا شکبت اور تک هکدنا شکبت لاوما كنلخ 6



NAEریغلا تام  

  رزعا قیدصت ینتقيعح كيش رب کا هقرف و ۰ رد وسام

 ۱ "یدبا راراقاب هلیرظن لایخ هئیشرهو
 هد(۲٩) نما اد کیا كن وه راد یس هق رف (هبروتسا)

 | هددسشا تاذوش رد وستم هروتبا نالوا شعا دلوت

 تات ساف ملعت هناا تول وا نک ایم ه دنا نوشت 7

 ؛ یف دولخ ؛ ییدیانع ٌكمح بانج ل ۰ ىدا ردنا

 « رابدبا رز ا یاورا دوحو

 .ردشعا روهظ راخروم یلیخ ندرلیالو - جرات
 مه کو ندنفیدل وا حجردنم 2راوت هدنراعشا كسوریموا

 نکس زرط ادا نکل -راردا قالطا خ روم هدمه عاش

 جراتلاوا کو .ردنودوربه نازاب ییاتک 2.رات هرزوا

 هردهدنسهنس(۱۱۰۷)هرع#لبقیتدالو ۰ رار وب هدا قالطا

 ی تاو ییا روهظ دیدی وت هرکص ندنو

 1 عیاق و یلیخ راد هراهب راح یعیدنل و ۰یدا رکتسع هدیه

 | «ردنوفنایلننا هدیسیر ندنربخروم نانو ۰ ردشمزاب

 ۱ ماکحا و هدأ مکح نوفن زعا ۰ ردهد )۱ ۰۷۲) یدل وت

 ۱ فیلأت ید باتکرب هلیمان « ایدویروت » راد هب هیسایس
 5 خروم قوح ك اهد ندرایاب و دعشل ندرلنو ۰ ردشعا

 ۱ « ردرا و

 ۲۲ زاد هبلط نف ردق هننامز كطا رم هچ رلیات و - بط
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 Af اورا بجا تاتک یر

 هد رک اش فا وم وور دم )
 وش «ردسودسشا یلهشا نانلو یرمصاعم كنوط الفا

 ندنکب دلا نم اک دشا نکی نالن داپ | رک یتیم
 تود سا هب هر وک ام تزعج ۰ یدر و ترهس هلا مان وا

 م او وم ود اک هلک یز هتشدعم ی رک دلتا راشخا ران ال وا

۷۳۷ e E OCT 

 هم ولع هعشب ندندا ا یت هفرف ها * رد ورم هدب رلفد) وا

 رومشم نرو هدنګا بوک رب یتیرع ۰رلیدعا رابستعا

 0 .ردندهقرفو نژود

 )ا ر ندرت
 ۱ MERE E AE روا
 ىە ّوم كت هدف ره ۰ ییا ںی 1 1 هد هيل تایعج

 ترهش, بسک هدن را رات (۱۰۲۰) هر لا لبق سنیلقره
 ییرع ۰یدا لثام هریقح ی ا ك ۰ .ردشا

 «یدلیا رایتخا تیشعم هل اناهدا و تانابنورا ما هد راغاط

 رد وسعت هابلا ندندالب انلاتا یمهقرف (هیقیابلا)

 یتیدلوا"یلزا كلاع.» سونافونتسکا دودعم ندان و

 هدیدامتعا « یفح هيم هزل وا ز وصت ناکهاهن ز وهظ ندمدع و

 ۰ یدبا

 هل وه رب ندا ؛دل و هد )°44( ی بقرف ( هبنوهری) ۱

۱۳ 



 N را اتم ۱۹7

 نر مات وس ۰ یدل وا رابه 0 هروک دش مق وم

 ۰ ردشع ۱ مد هب هلک تارعج

 ۳ ۲*تارفونتفا هداک ؛اوتسس وسا د>ح دش ردم هن وط الفا

 ؛ یول وا نفاخ لاا هبا روا

 نونز ٩ ردشم ردش راق رايس راغم دیب رل هدرهع هعل اعت

 (حور ۱ توو یر ۳ می ( هدام یر هد تع مط

 رد دوح تانج ها لوبو شاسا یکیا هرز وا قوا

 سو والیخرا یفلخ كسطارفا ندنعیدل وا شعا قالطا

 "یماداقا یک دق "یاداقا لب دصعم ایا یا كنوز

 ۰ یدلبا لب وحم هطس وه

 ر قالراب كب كنوطالفا ( وطسرا ) سیلاطاطسرا

 یس ۵۸س )۱ ۰ 1-۰ ه را ليو یدل و 2رات و درز اس

 ندن وطرلفا و دانا نطو اروا هلع زع هب هننا ۰ یدبا

 ۱ ۱ EA ندنکیدلیا ےلعت اشام در اشو شعا ۳

 ۱ وطسرا ئ ردشملا ید E N اع تعج : دلیا

 ۱ ترام و هدر ەد كم ولع ندا لوادت هدراتف ول وا

 - ۱ ّرحا كنو هیفطتم لاکشا عاوبا ؟تاسانف ۰ ۰ یدیشعا

 ا لا ۰ رظا و هملع یی هفسلق : یک ینبدل وا نا

  eید ندا  Oتبلت یرادبکع ات ودک ام ۲ ۳

 < ردشعا نیت ۳ ۵ ا یوطسر |
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 ها و ريق هلو زا اتم ا ندننافو كطارعس

 . رایدلرا هع موا هلرامان هسبلک «عدق “یماداقا

 NE ۰ رد اد مات تیس را یدسّوم كنها و رق

 هات یغنیدل وا نور ناو رو ندن د الب اش رفا یار

 رکن دک دشا نونف و مولع لسه هلتعزع هناتنو

 ند دانا راسا هک تدعج ر هدار ؤا وتد وع هنا ورق

 رجس ود هذآ ورق هانت هروک دم رهن ترعچب ۆس

 ۰ یدل وا

 هادی رم راغم رد ۵ طب کہف ١) ۰1۲) یدالو آد وس

 ۰ زدن ا شدت هلک ترعچب ر همان هرکی راغم

 ندنه دنل وا ےاعت هلق رط تاوحو لاوس هلع ج وا قطنم

 وبسا ۰ شا رولند جد هعظنم هن هر وک ڏه تروج

 هده ردنکسا ہد سصع يک وا یکمدعم ندن رعگ سدا

 یفل ؤ٥ كس ر وه شم تا 4. لھ لوصا ندا دلو

 ۰ رد ربع كسدرلفا

 نوت رلب یدرک اش كطارعس یعضاو كمعدق "یماداقا

 سوقیمارح  هدنسهراد هننا یماداقا ۰ رد.( نوطالفا )

 كن وط رلفا هدلاحییددل وا یو هاته رب سم هدعف وه مان

 ندنکیدلبا سس ات هدا ر وا هال تیعچ یکیدلیا حصو



 ربعلا تام ۰ ۱٩

  ساروغاسقنا هینیسقلا هے ردن ۰. یدل وا معاق هنس كس ر ده

 ۱ i هفراعمو م واع لب ۳ اد وس ۰ ردشل وا فاح

 ۰ یدیشلیافق و هس رادم ی داد و | ولرد ره

 ۲۱ مملو ییا کاش تسلا د زفاف
  یتتسوم ا توام هنيا( ۰ ردن دهفس الف شعازه

 : ساون وش منا یک اادت) هیات زا نان وچو

 ۱5۹۱ ) هک - شسالفرر ندنرادرک اش كساروغاستنا

 ۱۰ یدا راح یرهش كود لب هتهباطح نردععا دلوت هد

 ییاهنو یتفیدل وا هعدق تعنص ر كلاع» فوسلف وش

 9 ماعلا لد و e یا كم احا * ید وا

 أ نیدشعا لوبع

Ge: ر كماروغاسعنا سو والخ را ندب ورع بط ees, 

 | ۰ یدلیا لقن تاذو انو ندا گه ert مولع

 f ار ندا دل وت هدنګ ران (۱۸ ۸۰(

۱ 
1 

 هک“ ردن .E E هسردم و یدر کاش كسووالبخ را

ES aes ۳ لت تدش هو رلخا 3 بادا مولع كتاذ وس ۰ رم مات 

 :a ری نده در الا ی هدبج یاتبس ۳ یدا راو

 ۹ هم دا o 'ےظن هر روا بہ a ےج و تانا وف 2

 ۰ رد رو ندا مات و عص و ەل و ۱



 ۱۰۹ .اوروا ت باک ی رب

 لاسو لفطر فراعو مولع هح هم دق: للع و ماوقا

 1 : ردشل وا غلاب هاب دن ر

 . هلراناتنتیراتلاهح .یکهدنرالاع لئاوا كارا وب يکسا ,

 هل اات نکیشمالشاب هغل وا لئاز هرکص ندکدتا طالتخا

 ۰ عا عوجر هنسلصا لاح تقاعتم یدرلصارملا

 < تارضاح « تایدا «تایلقع * تاسوسح یرلهرکص

 گكنءریاس ما .هدن راف تایعیبط ؟ تایضایر * رعش * جرات

 یەم رب قجهلوا یربتریحو بج راظلا روظنم

 و
 زر رد سلات یی هتیلم یسیلمدق لا و نانو

 دلو هدنسهنس ( ۱۲:۸ ) هرع#ا لبق تاذد وش

 ۱ ۱ ٩ یدلبا

 را و یسهدساف ملامت هد ره ضءب جو نا هکابغسلق

 توم غلو ا یرخاو لوا كلاف » سیلات ۰ ینا

 تو وا ترا ندوص ل وا لصا 7 یتا واسم كنابح و

 ضرا"هرک "یتعدل وا هلق هارم ر ی رس وط 7

 » یتهدنل و هل رحم هدنلصاروحر هدنوارطا كلام لک رم

 یادا ردا داقتعا

 سنا ناد ر و ې تان راد رک اش هرکص ندسلات
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 / از (۳) ل

 ۱۱ ۱ را ای دروسا
 ۱ 4 سوپ نا (r) سوه رد
 یاد وال

ID1 ۱  

 لاها یکهد2 را د رب زكتم وکح و ش ردق هنامز سایمدا 1

 هدن رانامز e كا نکیا ترابع ند راس ول وه

 ۱ كردنکسا یحربو شا عاستا بسک لبا جردن تکلع

 | گنرو ذم تب» و <= Ak نیمه اد ه ربدآ هلو

 2 

goers RE 

 ۰ ردا هنسهراداد

 E > اف تروص ر تکلع هدننام ز كم وهرب ی منا

1 

 پس ست

 "نانو یدل وا عبات هان ودک امیرلهر ف دل ردا تاكا

 وپ

 5: هم رات عیاق و ی نت (۷5۸) كنس هيم وع ثالام

 .ردط واخ هلی رات مور
maaan 

 0 دس

۳ 

0 
 ۲ تهادمو تاد دمو فراعم كراو یسا

 او ۳ دناوع و
0 

 B+ E 3 لیصفت ه دز رات FEND قح هد زاب هد سم

 . ردعح هنا وا نام سصشح ك هدارو ندنهدل وا



 ۱۸۷ ابوروا اس باتک یجرب

 یرالغ یا كندا هدرضعیحتلا ی رک هرح# | لی

 یمارما كرایلقره هدنراګ رات (۱۳۰۰) بولیاب هرلاروا
 هلتع نع هنایلاست ًارخ وم رلیلقره ۰ رایدتا الیتسا یهرییا
 ۰ یدنا راشعا نطوت هداروا و درط ینس هناط ےل وت وي

 «یدتا لکشت تعوکح رب هدنرجما هرکص هنس نوا

 هدنمات ستمدا یک ولم نالوا بوسنم هتموکح وش

 5 ردق و دیک رات تام ولعم هثش و ربا ندناد ر

 رد رانو هم ولعم أولم

 (هرج# | لبق) (یرارادمکح هریپا)
 دنس

 ۱ ۱ ۲ ۱ سیمدا

 9 اور

RNS 
 ۹A۳ ۱ ساپع را

 و ۱ (r) ماوت وی

 A نوا ی ر

 qo سدیفایا

 ۹۳4 (۲) جک لر

 1۷ )۳( و



 ریل ارم 1

 ۰ یدل وا سلاح

 یلعوا هر بودا تاف و ه دن رات )°۸ 2 تیلف

 یلع وا هد (Yé) ص ند هس رەد ۰ یدک هس رد

0 2 
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 رولام ور نکل یدنوا یرادمکح ایودک ام سوئیردنا
 هل ره رام ندنرتهد-1وا لاح نددبزت ییراکفا السا

 اس ۰ ريدا طبض قب رالح زرد | تبا ودک ام

 یالور كراولام ور هد )۷1۸( مراد ات ودک ام

 هدکدلدالقن هلوناتسایسیسرک قاروطاربا قرهنل وا دع

 ۱ ۰ یدل وا دودعع ندنسازحا كنم هو سم كلام مور
 ا

 ۱ ۱ و

 یخ راب یلوا نورق ہریا

 ود نوچ یاباب ۰ رواند جد سویا 4ب ه زیبا

ear 
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 الاش تول وا ندنس هلا دالب ناتسات و ۰ ردف ورفم

 | جا ًابونج "ایلاست فرش " یزکد نانو ابرغ " اب ریلیا
 ۳ ردهراد رب دودح هللا انا زقا و ( اتراب) ایک اربما

 انا رقاو انك اربما « هعدق هری هددعدق هنمزا هراد وش

TT 

 ۰ یدا رایغزالپ یمیلاها یترهلوا عستنم هنرد یاد



 ۱ ۸ ۵ اوروا س باتک یجرب

 امن وک ام ویو وا لر لا زدغ تورم لعوآ

 :4۰4(۰)یدتاالبتسا سون وریس
 سوب ورس ندنسحا و انامرح و الاغ هرکص ندو

 سولو ریس هب راح ادنع هلا فدا وط ندا موه هنرزوا

 ردشانا امغیینان و دالبهروک ذم فا وط و شلوا لوتقم

 ماتیق سانا وک سو وقتا لغ وا اس و رعد ار وم
 رخ هدهاعم یکیدلیا دقع هلاسخ وشا E ردا

 ۸۹۸(۰)یدلبا السا یبای ودک ام

 راده سورنا یکیدا درط كفار هخدقم

 یایودک ام بوریجاق یو وفا هلا موجه سوری

 سوغرا. هرکص هنس یکیا هدلاج یعیدل وا شعا طبخ |

 ها سااتوغ سو وغشا ندنفیدل وا لوتعم هدن راصح

 )۸47( یدتا طیضص کک ان ودک ام

 ةرهل وا نارمکع هلبا لابقا لاک نامز ر سون وفیتنا

 ۰ (AY) ردشع اس ولج سوا ممد یک دا یلغ واهدنناق و

 هل وا توو هدنک رات )۸01( سوا رد یھکیا

 تاذ و ۰ یدلوا ییشناح نزود سووغیتنا یلغوا

 كنسهلاعسونوغیتنا ۰ ىدا لکد یعورشم دلو كنسابا |

 هدن رلازا هلال هتراپساو لاقو لیق نلبخ هدنهیلع هلکیرص |
 اردنا دل يدها الو وة: لادن تبر



 ما یا ۱۸4

 ۱ 1 داند زا ۱ كس ول وغانا یا ءا ما ها وذن کسا

 هب راع هدنهبلع ندنرفدل وا تهاذ هفوخ ندن وطس

FETO رب رادم > یمات و هلع سوت وعشا « رای دلیا هب راح كرد 

 کوا یکهدن رلا را اما هما سو وغدا ۰ i نالعا ود

 أ س قدس (arr) ردا دادتما هنس تلا فالتخا

 ۱ هبلعهس و رعد لع واو هون وغیثا اب رحهدلح مان نسا و سنا

 ۱ .نال واهدند هلغل والوتعم هدهب راح و سون وغیشنا : ردراشغا

 | يطفو برعلا ةریزج ورصم لبا عضو هب دیساقم یکلام
 | .ابقارت «ردناساق یانوب دالب هلا انودک امو ریتوس سویلطب

 1 ندد وسا رڪ قام بل ی یا نا رغص یایسا هلا اار و

 ۱ «یدتا السا سوتین ږدق هن رم سودن ال عفا وهددنه

 ۱ صاج ردنکسا هدنسا را تاعصاخم و تورح وب

 ءلردنکما . ۰ یداراشلوا بیرف هلالححضا و رططم كب
 ۱۳ شزرفنماو لوم .یمیه هرکض هند ر نوا ندشافو

 مون

 ۱ ِ رلیدل وا

 تاف و هد (arr) زدی ا تمنا یرادکح ات ودک ام

 ی  TNRی  FAتن 23

  Tr AS OREلب 2 ۱9

ES FE Dae = 

FES ARSE 

 | ایروس. .یدالیا طض یاب ودک امس وا د: لغ وا هلکعا

 1 رسا یس وا رمد . هلا هبلغ برج سوکفلس یرادسم>



 ١ A ایوروا بس ناتک یجرب "۰

 . هلرکسع یکیدنیا عجب نکل ۰ ردشعا لاتسا هلایکتسا
 هب را ادنع هدک دلیا برح نالعا هشزرزوا ساعردرپ

 یرکسع یدک روم ید ساعید ر ۰ یدلوا تولعم

 a E از رام وا
 اح بدر هر نکا ااو نشاط

 . ىدلا هنلالقتسا دب راسنا

 هدنرلاوآ سانيو يما هل دفا اقا الا

 اچ ندد راد وا بات وا ندنغددل وا هع دو تم وصحب

 یاناسک ور یتبلک ساہع واو «یدلوا لصاح ییروبح

 تعزع هسوریا باصصتسالاپ یردنکسا یدیفحو
 هرادا یتا كتموکح تدم ر زا هسیا رتابشا ۰ یدتنا

 هن رب نو ریسیل وب ندنساقدصا ندنکیدلنا تاف و ردنا

 رک رسان اغوا ك راتاو و
 كر قلخ هدنهبلع نوریسیل و نوحما یعیدمهل وا بتا

 ۰ ید زس وک زو تموصخ و برعهدنسهرا نیفرط هاکعا
 مسوت فالتخا هلافو هدهروک ذم هنم كنوئپسيلو

 یکیدنرو مکح كنار لاح و هدابودک امو یکیدتا
 درفت, هدارغص یانسا بر اش 1 لک هد زی

 تکلع عیسوتو توطس دییزت سونوفیتنا نالوا شعا
 ۰ یدا لوس هلا



\AYربعنا تام  

 واما ۰ نلیدمهدبا 0 >دع دهن راز ا یدک اه را

 یکیدلیا عج ردنا مال یتس هلازا كنا داسف وا لواب لوا
 ۔وط هبرخ هلبا هفتم ما وفا هدایمال ندنلاعا ایلاست هلرکسع

 لوتقم تان و رکسع رس یک: دنتقافر وتولعم یس ودنک ۰ ی

 رازکبت هدنوتارف هلبا ددیتارف نادناغوق ًارخوم نکیشل وا

 رام راب بولیزو هپقفتم ماوقا هلعلو عوفو 4 راح

 ۰ رلیدل وا

 یسلا-ها ایلاست لب ریت ا كا هلک وسا هلو اشا

 ه رورضتعفا وم جد هدرلول هاو لحاد هتعاطا "و رباد

 شم رس وک < تلاد هب رح فراصم ۰ یدلوا لصاح

 یرکسع ان ودک امو قلا ندةموق رم ةعفتم ماوقا نالوا

 هداف یرنو و كلدرا هماقا هدایت وم ندنان و دالب

 علست هرتابتنا رابه هلا نیتسوعد بیطخ ندا قي وسا

 نیتسوعد «یدلدنا لادج عفد هطاصلاب هللرط رش قوا

 مادعاو تسدرد راسه هدهسیا رلیدتا رارف راسه و

 هر زج اب رولاق تی کج هک هلا نیتشوعد بول وا

 : " یدلیا مس یتسفن هدنلکیه نوش عفا و هدنس

 هذتفلاحم دعباعف هرکص ندکدزوکیرلشدا وش راشا

 تانیمأت اص ید ندن_تیلاها ایلنا راد هنرلماقلوب
 ۱ ج 4راخ ا ننال داسا یئراو لانصعسا



 ۳۱+۱ ابوروا س باتک یحرب

 روماو لاسرا و نییعت یلاو هتالورب سیره ندنسا ما
 ۰ یدلیاماود 4 هراذا هدنراتخا دب یدنک یتموکح

 دیلوت یفحوج نالغوا ر هدنرصاوا اناتسکو ر

 ساهدر 4 رەلىدىا ریست ةلیعما ڭنتساياي ندنکیدشا

 .هرکص زار ۰ یدلا هنشاصو هرباد یدنک یئجوج

 و قرولحا دسحو ضصغب اد رب هدنملع ساشدرپ

 ییتروصیادعا یراریکفالخ هلغلو تعس وهکدتک هریاد

 ردن گا تب یشر كتعج و ۰ رلیدالشاپ هفمارا

 نییعت تموکح لیکو هدارواتفو یعیدقح ندای ودک ام
 هر یدیا رایت یتبلوا یشعا

 هدا ودک ام رتابشنا هدفدلوا میاش یتافو ردنکسا

 ربات و 1 رزسوک یسهراما مابق هنملع كساشدرپ

 یهتا ۰ ریدش ود هنس وزرا یسهداعا كن راشاس ,لالقتسا

 دکعا مایف هلالقتسا و تیرح یاوعد نیتسوعد بیطخ

 ماف لراول ها « یدردلاف هعاا نسيه هللا قیوشت

 وا هدیبالاها وەر دالب كنات تاتو ارب هل رلغا

 ی-ەلج و تفاوسم هرواهشسا تو رلشقلا یاوعد

 ۰ رایدلیا قافتا و داحنا یک دحاودب

 ندا لکشت هدا ودک ام نوحما یسهلا زا كساقیدرب

 هفالتخاشتا نایالشاب هک ولع هدناتسنان و هفلاخم تیعج
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 ۱ ربعلا تام ۱۸۰

 1 ٩(۰ 4۵ )هرص# | لبق ۰ ردشع | تاق وهدلباب یسهئس
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 كراولام ور یا ودک ام ندننافو دلردنکسا

 ملقو نالوا شعا نابرج ردق هن رلالتسا

 — سس

 ی وا

 هرع# |لبف

E AWK +A) 
 ا هلوانرادهکبخ تیک هنر نکر دنا تاف و ردنکتنا

 كنا راد ۱ انا یک وتو نانل.و یههحوز و شماعا تس و

 لردنکسا لود :ناکرا * یدینهفلو هلءاع" (ردزف

 / ندا رها تورا ید ره یه ددغه راب هداف و نح

 ۱ هدا نيغ رادنکح اتطعالاپ هام اد ۳

 ۲ هان روهظ ثالج ۰ راب دلیا تیا ىسىق هلن كی ردو

 روما هرادا هد ر وص تداس ندنف رط ساشدرپ اراظتنا

 Sa سست

 یرکسع ۰ یدلوا لاصاخ یافنا كنارمآ هدنشحم یل وا

 | كنادیهرا یردارب دلردنکسابویلوا یضاراکو یفاط

 ۱۱ ندرادت۶ا ول رد ره سادیهرا ۰ ید بلط یتتموکح

  یتهوکح كنا رورضلاب هد-لاح یتیدلوا شو هری

 ۱ ۴ ۰ یدل ول یر زوج نواعم ساشدر و ۰ یدنل وا لو

 1 كردنکسا میسعتلاب دال وترد زو وا تکل م ساشدرب

 3 ج



 ۳ ابوروا س باتک یجنرب

 ندنکیدعا لوبق ردنکسا. ۰یدلوا بلاط فواصل وت

 رفن كم زويتلا یکيدلیا عج لاوفالافالتخا ىلع اراد

 اردنکسا هدلاح یتیدلوا شا مایق هبدعفادم هلرکسع

 كب شا نانلوا فداصت هدنسارڪص هلماغوغ عبات هلیرا

 راح ود هما زا رب لوب كب وش راق هنس ود را رب یلدوحوم

 هدنزه» ناینابک یکیدلیا تافو احورح هلهحو هل رد

 ۱ .ردش وا کک

 ۵ دره ل ردبعا تعانو هلا هروک ذم تاحوتف کا

 یضوط هنفرطقرشم و ۰ یدتا مخ*یتیرلرب قوچ هلتع رع
 رب کت ند رف قادم هدلاح یعددل وا هدیندن دیدم یتاح وتخ

 یس هد ده سیل ویس رپ ند را ر وشم كسرف د زاد کرا

 ۱ ۱ « ردٌمعا قارحا

 یروک ذعرهش .یدلیا تع نع دن رهش لبابهرکصذ دن و

 هلو رل ردا دارم ییذاحتا تلود هام, هلآ ریمعت
Ceهدا ور وا و هنج اترو هدەرص وا و شەالشاب ه رابعا هلا  

 هدهدن روصت ی ریش و عف ك كلام ایلاتا وایناپسا

 هی وا رب دن دوح و كن دصاقم وشیرع اھل «یدیشغ و
 ووا كنرعو یصجوا نوا كنتموکح هلغلوا عنام



 ملا تلف ۱۷۸

 ۱ فا قو 2 یدلدا تیر ورک هلا هرمضاخ

 : ةونعو هرصاح یا یکیا ہلکا نایصع یرهش هزغ

 7 هراح و هلوک سفن ( ۱ )۱ ee ۱ ندیلاها قروه وا حً

  مادعا هلا تب دعت حا ساناپ يراد تح ورو واد

 ۰ ید ل وا

 ء
  Eرابحا ساب ر هدک درب وح زرو رعد كرو 1

 0 ا ندیکیدتا لاما يآ هر سلا

 | « رید) وا نیمأت رهظم هلرظ) فرط نده رج

 ۱ ۰ یدابا هح ون ہر ے٥ دا رگ هدزمایح كناح وتف و

 « ریدتا مح لس ی رهس توجآ یر ورق ته واعم راد یلاها

 ]درک هناکیه رس وژ مفا و هدا رعص نیل اتم نابینا

 رع داب ود یلع وا درس وژ یس ودنک و ندارف 9 ځد

 :ea حل وا تقلل 4 ه> ول وا هلکع اف 55 هن .دنهک

 ۱ لبخ هد رار و ام وو نان | وا یفداصد نکردک هروک دم

 دی 5 ج 1 <

 | هیردننکسا ۰ رکصندن و رول کس دکلی فلت رب

 ۳ و هلت هنمات هر وز ی ین هل مع نع هنعف وم تاب رمش

  :یدلب) ن

 ۳ ۱ و نده زوم تاراستا و تای وق ۰

 کتک دندزا:سرف هرزوا تاعا ه راح هلا اراد رارکت

 ۱۱۳ ا :یکلاع یم دم ضم بتا .تشنارف-ا راد



 ۱۷۷ ابوروآ س تاتک یر

 نادتسا ییریسوک ن و دل رظ فرص نده راح

 لوبف ییفلزشرخ تیقف وم هل وا. ن » ردنکسا ۰ رلیدتا

 نیفرط هدنراتک روک ذمرهن ۰ ۍدرب وا یتباوج « مهدبا
 كنا راد:هددندش لاتق ندنا نایرج هدنرلارزا بوشلوش راق

LIISA E 
 مزه یسهدوح وع هود kt ةدلاح یغبدل وا لوق

 ۰ ۍدلوا ناشیرپ و

 یک: هرزوا قعراستچ نسیجا كتغزهو اراد
 سابا عقاو هداسکیلیک هلبا لئاق ( ۰۰۰۰۰ ) هنس

 كناراد “هن راحاب هلیررکسع لردنکسا هدنبرق یسهبصق

 انا.كنارادو ۰ ردشل وا مرهنم هلتروص e ی»ودرا

 زانو لدا ند راک هش ود سلا یرازف هلدنهخ وز و

 ه"ردشمسوک تیام رو تمرح هداعلاقوف هدنزافح

  ییرازف هلیسهجوز وانا هرکصندنرارفو مازهنا اراد
 هد هسایدلبا تدشت هن سدت قمرات روق لا هب دق را ق

 قیلعت ةن ا تم نع تادلاب ڭكناراد ینیراعلسل ونک

 ۱ ۰ یدعهدیا تأرج هتروصو اراد ۰ یدتا

 مو راو نم فیلم وشراق درک نروار دکھا

 هنسودننک هلیماع كند الب هب روس ادعام ندنرهش روص " 1

 یآ ید هدرهش روص ۰ یدل وا تجوع یتیرلتعاطا

۱۲ 



LTE و TOU را ی ی ۱ و ی ی Wo ۱۳۳ SD aU ۱ I A Ao 
e E NS PE EEG a N hE SLE E و او OREOR 

 ی ۳ 0 ٤ 0 3 ۲ ۹
 ۱۳ ۱ و ی 1

 ربعلا تار ۱۷

  یور هنسودنک فرط فرط ندنراوقروق یسهیقاب

 ۰ رلیدالشاب هکمرتسوک تعاطا

 ا ارد تلاع موع.مدنیبش نبوت ووف دبیلع هاب
 یعیدوتهسلف امد هیلود تیعج نانلوا لیکشتو بلج
 تلاسبد ردنکسا یتغلنادناموف رکسع یرافد ردشل رارق

 ٠ رایدلیا تيا یکعا ے اہ هنرادتقا و

 هلاق ندنرد لوبتلاب یهم#* ةغظ ووش ردکنسا

 یکیدلیابلترت هللا فرض هب هن زکسء تاکرادن ی هن زخ

 ادعا هلا یراوس ( ۶)۰۰۶٨ و هدا (۳۰۰۰۰)

 لوتتم هدنسه راح هثورو تعنع هنسنلاوح هداورت

 كالام یتیزو هرکصندکدتا نیبارق "مد مارک | هرابنان ون

 ۰ یدربوچ هسرف

 ندنناکر خب ودا ازاد ی یهاشدا سرف

 ولد « نون یص » Ll ازنسا هدفدلا رخ

 هل ریهص لتاقم رفن (۳۰۰۰۰۰) و.یدالشاب هکعا داب

 4 ه راح هدنرانک كنیرم شوعبناغ هدارغص یاییسا

 ۱ كناراد رتادام وق "یک دنفس هردشکتبا ی ید زا

 ۷ هلدهحا رم م )ویکی لک دا قیفع ینتکو شو توق

  هکلجت هلباق هلرکسع كيب یتلا زوتوا هبدیسج وق وش

 ۱ روسص هلاقم را-طخالاب یتفج هل وا منم نزیطع



 ۱۷ و ابوروا س باتک یجرب

 ۰ رایدلیا لوبق یتغلنادنام وق كبلف هده را وشو اطعارارق

 ندزلوا لصا و قاروا رعشم یتتوعد هفلنادناموق نکل

 )4 ۸٥)یدردلوابوروا ییلف ساینازو ندنعابنا مدعم

 نا ات

 هر | لب

( 46۸ - 4 ( 

 كربلف هدنحرات ( ۹۷۸ ) هرح#البف ردنکسا

 هرس كجەدا سرد و شعا دلو ندساسل وا یدهحوز

 هندیذهت و ےلعت كنوطرا روش ےکح هدقدلوا لصاو

 هللا هتسایس و هيدا تا لا یدشش وا میدوت

 ر سس سلاح هدنناف و كن رد د یعیدل وا ليج باشر

 ۰ (۹5۸ ) یدلوا یرادمکح
 یک یکیدتا را ندتعاطا هسلق یییلاها نیتس وعد

 کا ۰ یدلبا ما ود هرب دم ندتعاطاچ د ی

 ۰ رلیدرتس وک نایصعیوریمیلاها ابقار هرکصندنس ولج

 بت بودیک هنرارزوا هل رکسع ( ۳۰۰۰۰ ) نادا

 تخورف ییغوچ كنیلاها و بیرخو ریضس یتییرهش
 دالب نانو هدنراکدروک یتدشو رادتفاو ۰ یدر ویدیا



 گن
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 ۳ ربعلا تام ۱۷

  نولوا یقاطر كنسیلاها ایرقول هرکص ندنو
 نوتفعا رثیدلیا د عصو هنسدصا را ضع» كنلکه

 | ةد دج كن ەسدقم تورحیرافاکنتسا ندلوبفلراولابرقول

 ۱ ۲ اتش تاق هد رله راع یک هعفد و ۰ یدر و تيبس

 ۲ انا دخت قغادلا خاج هفلنادناموف ه هلق
  هدهسا یدزنوک یروص لوق مدع هم ضعد

 | اتوب و هلارا تقفاوم هفلکت نالوبعوقو هعفد یعکیا

 ۱ یتیلاها بت ۰ یدنا قوس رکسص هنکلاء ایدیسوفو

 ۰ ریدتا فداصت هنشهد ندنتکرحو كلف هنا

 | بیر و تفلاد# هدنلف راول هنا هلیکیرصم كاتسوعد

 هلکعا قوس هن رز وا تیلق نفی تب زوت وا یراکدتا

 تولوبعوقونیفرط قالت هدنسیرب كنس هلام ن اده اینا

 هبلغ بیلف ۰ یدنلوا لاتف "هرات لاعیشا ندفرط ىكيا

 تالامهن رز وا هبلغ یکیدرسنوک فرط فرط كلف

 ۱ ندتنهد) وا لخاد هنتعاتطا راد یس لج كن همان و

 ا یراکدابا فداصت ندنزو یدنک كنسیلاها ناتو

 ۲ راس رف نوا قع ردن و وا هب هم وو ص لاها یئ ا صم

 هه راح نساحم هلکعا دعع تر ودم ساخ ر هدن را ماع



 ۹ ۳ ۰ اب و روا بجا باتک یر

 زانا بیلق هدنسانا یتدش تكنهروک ذم تاب راحت

 ضرعت هنسیلاوح ( لوبناتسا ) سنا رب و ایلاست هلتصرف

 ۔الص ههمو كلاع رار هلکنو ۰ یدالشاب هکعا

 تنسودنک نوا قلوا راج نفح هر یخ

ranهروک دم كلاع یتسلسا لوبق هلاروص طسوتم  

 هل وبعل اب یسادعام ندرلول هنا ۰ یدلیا فیالکت هنسلاها

 ٠ رایدتا بابتا هد هنغلا عا یتیعج نودتقفما ییلق

 ساسد كيلف نیتسوعد روش یراسطخ كرا ول ها نکل

 جزن یی رلد رج ید ند و و یهددل وا راک هلح و

 هلراهطن روم هلکعا كرد یغیدنلو ترابع ندکعا

 فیلک رول ها م یدلیا توعد هتفلاسحم یراول ها

 تالاع هسا تیلف "۰ رایدلیا اطعا در باوح هروک ذم

 هل رکسع یگیدلیا_ریهجک هدا ھالا ,ندنل وج و را

 نوا ایج هديت هجم وم تی الواوا

 هوفر نیتسوعد ۰ یدلیا مایف هطیض ینیزاغو لب ومرت

 هزاغوب اش رگ دنیا ردنا مابق دوم هلا هرکی تیغ

 ییدصق ویکج هبوب شيا بیلف هدهصیکیدایا برقت
 صفات. ثتوف یغعیدل وا شعا راد نوا تسدرد

 شرت سعب اراطخا یتیم رف رب خب هظحاللا ا

 ۰ یدلا هی ورک ندنزاغو لس ومرت هب راحالب
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 1 اتا ۱۷

 ندا ماود هلربسرف هل رک او هل زکیدکی رک رول هرایسا و

 شا فداصت هلاّمسا فغض لاحر یالوط ندرلد راح

 راح نالوبعوقو هلرول ه راپسا دپا لولبت ۰ یدیا
 «یدیشلک هب هجردرب قح هل وا وجیرارادتفا یثان ندرل

 ییسعماح هند رب تكفاعش و قاش هدنکلام :ناب و تیلق

 هن رارادتفا هدراشیا یک و ۰ یدروک قفاوم دنن د_صعم

 جد ندنابر و ما را Nk ناسعا یدلبا داععا

 شعوکو نوتلا ندرلندعم یتیدلو هدنتکلع ان ودک ام

 ۰ یدلیا ماسقها دوقن لذ همارم لیصحت بوراقج
 دادتشا بتسک هدنسهرص عاود هیهروک ذم طلا تیلق

 دندصتم لوصح یهسدقم تایراحم نایالشاب هکعا

 ۰ ىدا زوهروک دعاس»

 ا اغا هدسوف بم هر دم تارا
 رام هنا یییطارا ضعب ورم دنفاق وا یدیعح

 - کم نوشعفمآ هکی دنا یرلا وا را تعارز قرهلوا

 ۳ ولتساک هدنملع هموقم"ییاها نوجحما تونذ ترافک ی

 ۳ هلرابرقول یییذافنا كمکحوشو شرو مکح هنانعصل
  یسلاها ادیسوف ۰ یدارا دعا ضدوفت هتسلاها بت

 | هيلع ءان ۰رایدلیا نایصع نالعا .هلتلاخم هروک ذم یکم
 ۱ یرایلاها یکلاع انرفول " ابلاسد “تق “هتراہسا * ۳۹

 ۰ یدلیا دادتعا تدمهتنسنوا هب راحم نالحا هان رانا



 NE ایوروا تس باک یجرب

 ی (ردنکسا ) ردناسکلا.یضکیا نادنرااغ وا تساناتسا و
 شعب هلباتیلف هرکصتذکدتا ننعت رادمکح هان ودک ام

 «ریدروتوک هنرهش بت هرزواقلوا نهر یتکلعنایعا

 ه هسا سر ومآ و e نفو تبقا i DEE كساد ولس

 ھن شاب شب pC ردا ماود هراس رد نال وا راد

 یکیدلیا روهظ واوا هحاس ودک ام ۳ ید راو

 هااودک ام ۰ یدلیا رارف هننطو ندمت هللا ییبربخ

 خل ابا "یص ماب ساتما یک درد یسهداز ردارب هدن) وص و

 هلتاص و هساتنیما یتموکح روما تیلف ۰ یدبا رادمکح
 وس یرارادف رط كنسهداز ردارب ۰ ید ال شاپ 4. ه رادا

 هلا رج هوو ۰ ریدنل و هدنباع و تداص و

 ییلفو تعاطا ضرع ًاموع لاها ۰ یدلیا هبلغ هلباقلاب

 ۰( ( هرم الف ۰ رایدلیا لوبق دل را دیکح
 هرز دف دن وط وا اک ی راد یکی دم هاب الات. بیل

 بچ وډ یشیرتعاتطا هنسودنک کن ھاو كلام یاس

 هننا قلاراوا + یدتا تبشت هربادن و طداش و قح هلوا
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 9 ا

 (۱)" سؤاليخرا
 سس روا
 (۲) سژالیخرا
 (۲) ساتنیما

 سایاسرو
 (۲) سوغرا
 ( ۳۲ ) ساتنسما

 ساب اتسا

 (۲) ردناسکلا

 دم ول هت

 ( ۴ر, ساید
 ۱ ۹۸۲ (4) ساتنیما

  ثنسهعدق كولم ایودک ام ًارظن هلودج وبشا
 ۱ ۱ 3 باف یینکیا نالک مزال یک وا دع ید درد میر

 ۱ 1 تساناتسا رادمکح و یس اباب دل ردنهسا لوب روهشم
 ]أا ۳ ۰ ردلغ وا

 ۱ 7 ر دجاب ودک ام هدنسهرص یتافو كساناتسا
 ۱ ۱ یراردا رب یکیا هلا بیلف ۰یدا روهدنرو مکح لالتخا
 .  یفلزستحار كنهعزانم ندا تدحت نوجا كالم هدنرا را



 ۱۹۹ اپوروا س باتک یجرب

 اب نیموتایف ۰ سسلا لین تیکت ر هدان ودک ام

 قلرادم > ردق هننامز كييلف یساباب کا كوب هلا

 یراهمه عیاقو ق ج هلوا نایب نایاش رای رات راندا

 یراتموکح تیاد هلیرلعسا كرانو رکلاب ندنعیدملوا

 ۰ زردا افتک ۱ هلا ح رد هدل ودح یکه دینا یتیرلح رات

 یسهعدق نارادمکح ابن ودک ام

 هر | لبو

۱ ) 2۱۱۸ ۹۸۲ ) 

 یرلح را یرلتم ۹ تیاد نارا دهح ياا

 ۱2۱۸ سونا راق

 ۱۳۸۸ سو وف

 ۱۳۰ ساع ربت /

 ۱۳۷ (۱) ساشدرپ
 ۱۳۹۹ (۱) سوغرا

 ۱۳۳۱ ت

 ۱۱۹۸ ساب ورا

 ۱۱۷۸ ساب هلا

 ۱۱۰ ۱( ساتنسا

 ۱۰۸۸ (۱) ردناسکلا

 ¥ (۲) ساشدرپ
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 یخشدات لوانورق یتکلم اینو دکام
 هرڪا لبق

V3 — ۱21۸ )( ) 
 یس راد رای ودک ام تکل ر هدنلاعع كن زکد را هطا

 نددحاو لصا هد وق رادان و و ران ودک ام ۰ یدا هع دو

 نورف اتمنا و طقف .۰. ردنونظم چ رددوا ا تدشت
 هدرانأمز یراقدالُماب هکمریک 4-دیدم ادب هدال وا

 رایان و و دعابتم ندهر اد وایلاها یک هی راد ان ودک ام

 نودتتفا هلع ءان ۰ یدبا دودعم ندهریارب هدنران

 قو یرلتوص هنوکرب چه كراولاینودک ام هدنتروشم
 . ىدا

 تموکح رارصع یلیخ راولای ودک ام هدالوا نورف
 نابعایهدنر اما قاطماطبوبماشب هدننیعبت هیسايس متسع
 هبا كفارشا ویشا ۰ رای دا عبا هن رلهرادا كفارشاو

 ٠ یرامکح ندنغیدلوا طوبرم هلالقتسا هنوکرب یراهرادا

 ف برس رهدرلهبراحم زکلاب -یدنالکد ذفان هلیماعته یلاها

 ۱ ۰ ید راردا تعاطا

 تاذرپهدنمان سوناراق مدقم هنس ( ۱:۱۸ ) ندنرجه



 ۱2۱ ابوروا  باتک یحرب

 ۸۸ سایترا یعکیا
 AYA سادسول یصکیا
 ۸٨9 ست ور واق یشکیا

 ۸۱ ( انا ) سادینول یضیا

 N سونه ويلف یحج وا
 ۷۱-۸۱۳ سال وسسبژا

 ا یا ناسیناوا رک فا نکاح ارام
 هل ر وهظ لالتخا هرکصندنا بودا تموکح هدهتراپسا

 هد (۸۱۳) و شاوا ضرقنم یراتموکح راةلباع روک ذم

 هلراولایاحا سودیناحام ندا طبض ینتموکح هتراپ سا

 ندنفیدل وا لوتق و مزمم نکردا برح هداشنام

4 

 دندتشت هکدتک. یتمکح لالتخا ندا نایرج

 ندل رلعتسا ه ورد نات ڏات و هدنس هنس )۸ ۰۳ ]) ندنکندلیا

 ه النتسایهروک ذد ٌهعطف و ولام ور ۰ یدالمان هک ود

 یلاها بول والصاح حاورو توق هننراراکفا ندا قلعت
 هد اودا ورض نوا قعروط وشراق ههیهادو ناتو

 یییرالالقتسا هد هسا راشم سوک مادفا قوحك قافتالاب

 هرع#البف هروک ذم عطف هلنهح یرلکدعهدنا هظفاحت

 ۰ یدلدنا طبض ندنرفرط راولامور هدنحرات (۷۰۸)



 لود ردندقانا
 سویل یو
 لب ییحر

 سشآ وتساب

 سایازو
 سونیس زا یر

 ست ورم ولف یر
 سوسیسیژا یک
 سونی. ویلف یفکیا

 سایترا یحرب -

têy 



 ۳۳۰ اپوروا -- باتک یجرب

 را سوءادبخرا یھ وا

 ۹1۸ سومادیخ را یحدرد ۱
 ۳۳۳ سا دیمادقا یککبا

 E سیژا یصج وا
 ۸2 ۱۵ گرما دارا
 ۸7 شادبلق وا

 ۸4۱ سوغزوعل لاظ
 AYY سادیناخحم ماظ
 ۸۱۳ ۷ شساو ماظ

 یخرات یرتموکح تیادب ( هام یجنکیا )
 هر البق نارادمح*یاسا

 سیلسروا

 سبژا

 سزرسح را

 ۱۳۹۰۸۰ NAA ف

 ۳۹۰۸ ۱ شوسیرود
 ۱ ۹ سالی ژا



FY 

 سو وا

 سوتوف دیلو

 سوالیراح
 رل

 ٠ سوردتقی

 سوب وہ
 سامادستفز

 سمادیسقانا

 سمادیخ را

 اا
 نوتسرا

 سدح ول

 ےس ےس ےس

 ۳ یعکیا

 سا دیهادفا ی رب

۱2۰۸ 
۰ 4 ۰ 4 

o4 

۱9۰۲ 

2۳1 

۱۳۹۳ 

۱۳۹ 

۱۳۱ 

۱۳۷۳ 

MY 

4 

۱-۰ 

1114 

۹۱ 

۰ 4 4 4 
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 ۱۰۳ اب وروا س باتک یجرب

 ی رس ولاسا

 ۰۰ نو وف وا

 0 س ورادنډت
 14۰۲ سوال هنم

 ۱۳۲ سفتسروآ

 ۸14 سوتیاست
 یهتراپسا هرزوا یغیدنل وا رک ذ هرکص ندهژاموش

 تافو سوعدوتسرا ندندالوا لفره نالوا شا طیص

 بعشنم ندنسبر ره كرلنا هدعب و یلغوا یکيا هدک دا

 یراعا ندرانو ۰ رلیدلیا تموکح كارشالاب هلباع ررب

 یرلخحرات یرلتهوکح تیاد و یرلعما كرانالوا مولعم

 * اردن رزوا ىا هجو

 ۱۱۸۱۲۲ هرحها لق یسولح خیرا

 یخ رات یراتم وکح تیاد ( هلاع یحرب )
 لک نارادمکح اا

 ۱۸۰۸ سیلقورپ یلعوا كسوعدوتسرا
 سوّوس
 ۱۰۸ -- ۶ نوب روا

«| ۶۹ 

 $ Aساب ۱



 د ۳۹ نو ۹ ات e ۳ ا ا
 ٠ r ردق هل راب ( ۹۸۳ ) ندننارمع تیاد كن هترابسا

 1 ۵ رادمکح یحر ۰ ۰ یدیشش وا ناب یالماعم و تیام
E: 

2 

 ۳ نكر كنس e٠) ۲) نالوا ی مه ودح تیاد كن ون 1 2 1

 | مولع یرلعما ندنسهلاع نوترپسا ردق هنخرات ی 1 17
 ۰ ردرلنو رارادمکح نال وا

 ندنسهلن اع نوئریسا هدب راسا

 رلتدب | ی

 یرتموکح جرات تیادب ٠ نارادمح *یماسا

 هر البق ۱

۳-۰ 

۳۳۳۰ 

۳۳۰ 

۳۳۰۳ 

۳۱۹۹ 

E 



 سست سس
 ۱ ایوروا بس بابک یر

 ےس ےس

 زول هت راپ ساو بت هرکص ندننافو كسادن و نیما
 | ر ول ومکح هطاصم و بول وا دقعنم زا افتد را
 ۰ یدتا لربت هنر صع یرال القتسا

 شهرا و هتْشاب ناسکس سدلیژیرا ی رادمکح هترابسا
 . ردشل وا توف هداروا هدکدتک هنب ژفرط ی هب راش هلراسرف ۰ ید شروع هلا برخ ییرگ و
 ص ۰ یدنا هدننام زنا دعت چد كنەتراپسا
 ۱ ۰ (4۸۳) یدنوط

 ا ودک ام هداننا وس

 ا و هلرت هار

 رفت جوا ساناتسا ی رادم <

 و ران ر ندنچ وا ندنکیدلیا تافو هلبا كرب ىلع وا
 تیلق ندرنو و یدلدروط وا هتم وح دنسم هل رات رعم
 و دنرهش ا ی هلنابعا كتکلع
 . یلاعت ربا اشنا ردقج هل زاب هدزنه»( اب ودک ام )ین الیصش "

 ِ یدیشمک تګ هد و راق و رباد دنن ران وخ را دا
 ردو جامو یراکدلیا السا یییدالب اسا ها ر ولام ور رنو
 یني راما ران الک ردق هننپاهندنیادب نکل ۰ ریدلیا ماود
 ندنسدنش (۱۳۰۵) طه ۰ ردقو لودج لوس ریتم فک

 تا ودنال وا شکا قلن وخرا هد هننا نیک د هن رات 8 ۱
 ندرنو هدلاح یرقدل وا ددع یکیا نا سط زوحوا
 ندنسهنس (۱۱۰۷) و كنیددص قلا وا زونکنا

۱۱ 



 ربعلا تام ۱ ۱"

 لاظم ول ردره كنالو نانل وا نیعت هب ند هت رابسا

 هرولت ۰ یدبنفود هننربغ رول ها یرالغا تاکترا

 یتموکح هترابسا هدنرقدلوا كحءدا مایق هتن وام

 شب اد ات ل ران دا تاکترا ملا ظم نوعا نیکسآ یرل ولت

 ۰ ریدتا اقا هدنرامکح راد هن یییرهش بت مار لالاب

 هدنرلما سادیولیو یادنونیاببا ندبن ناسیعا ارخؤم
 روم ان قد ق ت هر ول هت راپسا لردنا ماو تادرووا
 هب راحت هد رب هن رایسا و بد ندن رلک دا درط ا یدر

 را ولت دل ردنا نابرح تدم زار رەب را ۰ یدراشاب

 تب رعظه رب هده را یکهدن رو ارد ول ندندالب ابداق را

 ی رهش و مدفن ردو هس راو كن رهش هد رامسا توارق

 هن کلم 1 رفطم ۵ رکصت دک دم | ال ییتامسلع قا رج الا

 ١) ۰۱]) ریدت | تد وع

 یدتا هلع سادن وتتاسا هلن ٠ یدل وبع وف و را هد را

 تن رهش بت ۰ ردشلوا لوتعم هلن رح یایشا هدهیسا

 3 الشاب بقاعتم ییروهظ تباد كسادن ونساسا یی وطس



 ۹ ابوروا س باتک یجعرب

 ا ا را راد مکی رایسا ندن رلکدتا تا مدراب

 ارد كرهیشلر ربع ندی هتواصم هلسادناموق

 .یهیکی رف رابانو 4 راحاب هلکعا برح نالعا هن رلملع

 دفوخ سیک رزک | هدنرلکدتا مدت هسرف دالب و البتسا

 رول هترایسا یانو دالب راسو هنا ندنغیدل وا بهاذ

 هترایسا ها ها هسیلع هان. ۰ یدلیا ترک هدنراهلع -
 را ورد مدال شاه را مری زار
 دن رزوا هدامو ۰ یدلوا روبح هئدوع هندالب یدنک

 . لیدلتروف ندهکلم رسرف

 یدوع كرولهرابسا و یرهلماعم وش رول ها

 الف یقو ی یاسا ندی هلا توو ر ی هلا

 ىس هةر ازجو سالیه وق وا هداما هراس رف یس هرب زج

 زورسو سو رماو شو «كلدا زاتعا اج تکلع

 دطاصم وش ۰ یدلدبا دقع هطاصعر هرزوا قلاق ههنا

 ۱ ) E ( ردشل و ترش هلیمات ) ادا (

 e ا ى اا
 الام هدکدزسوک زو راه راح هدنفرط ةنایم ییالوط

 نکل ۰ یدالشاب هغلو تیوقت یرهش بت ندهسات و

 یراقدل واهدنرکف البتسا هلیهام ی هان كلام رول هترایسا

 "هوق لوبرب بو هنایط هدنکوش دارت كلراولت هدلاح



 ربعلا تام ۱ ۱ ۵ ۸

 توالشاب هدنسهنس (۱۰۵۳) هروک ذم تاب راحت

 هدرهب را وش .ردشلوا دتع ردو هنسدنس (۱۰۲۰)

 یرات ال و هر وم هګ راو هس وع را "سوت رود “هت رابسا

 رازحو الاس هلیسژک ا كنهیلاعت تالاع و هدفرطرب

 رکید هللا رلول ها یراتکلع ( دیفسرحم ریازج ) لیبشرا

 یکیا زوت وا یره را ON < "و وو لرلو هما ۰ راد دنا هدو رط

 ۰ یدنا رو هرتسوک زو هرا ول 4 راسا |صور «هرل ول هنا

 لخاد هنرلتعاطا راد كنررادمکح هتراسا راول هنا

 ردش) وا دععنم هطاصم هدب رانا هرزوا قل وا

 - وهج هنآ راول 4 راسا هرکص ند ر رفت كن هطاصم

 زور یکلم هرادا ا لاطبا ندعدق تاماطنو شر

 ندنسیلاها هننا هلکعا رفت قلخ یلاضم كنهروک ذه

 تاهقافتالاب هلا لاها سولوییسا ر ندارد باا و

 هداعا ینوناق كولو س هلت ر وهج و درط یهروک ذم

 :( ۱۰۳۰ ۱ یدلبا

 سرف رایان و نط وتم هدا رغص یایسا هرکص ندن و

 ندهترابسا ومایف هنبملع سک رزک ۱ییغ واكنا رادیهاشداب

۹ 

8 
 ل
8 

1 



 ۱۰۷ ابو روا س باتک یحرب

 د سوک وا یلک فعض هراس رف هد راه راح وب

 نوع“ هلغلوا بهاد هماهوا هرم ضع E رک اا

 ندیناو كالما یهدارفص یاییسا دعباعف هرباخاپ هلا

 ناف نیا وا لدم توا هریک نم هلالفا تم لا
 «كماعا راذک و تشک یرلبک سرف هدنرازکد یلخاوس

 كمام هد ا یط هدا ز ندلسم جوا هد هيا و دودح راسرف

 ۰ یدلدا نرم و هلن رنا هل.ط ورش

 حورح نکردبا برح هدنس هرزج سیرق نوي“
 ۰/۱۰۷۱) ردشعا تافو ارثأتس هدنبقع هلاصم هلفلوا

 ا 8 هرکص ندنن وف كن وعس هد هننا سلهرپ

 هقراعم دسر و هان زن و تا مت كن هّبا تولا هدتسابر

 رول ه رابسا و ها هد راتف و وص ۰ یدایا تهه قوح كر

 ۱۸ دل ردا ثدح فالتخا و قافت هدنرلارا

 سولنوییلب ) هروک ذم بورح «ردشلوبعوقو رلهب رام
 ۰ زدروهشم ود (یراهب راح

 یعوفو هب راحت هدنرلارایرهرزح وف روف و سوت رو
 صبر هتواعم هنسلاها وفروف یراول هثنا سیله رب و

 نالوارعضم اناذ هدنفح ها رول هتراسا هلدهح دا
 ال نشوشتاوا تالق رب و وق داد رد
 تدح هروک ذم بورح ندنرلکدلیا دع بیس هدهع

 ۰ یدلبا



 ربعلا تار 3۹

 سرو ی 09 9 یا لح اک ورد تدیییک
 صعب راس اب و ۰ یدلیا دهع) 3 کج هدنا 3 RA هتل ود

 رد اه هک ا تاع یمانازو ندنراقدلاوا تهاذ هی همش

 هراح صع) نکل ۰ رایدم هلو هنس ر سد هده

 هاکیه هدنراکدتام وعم هن رزوا ندنراکدروک هلا قار وا

 رابات و ۰ یدآ وات وذ بولاق سد وص و جا هداکیه نورد

 عص ویسا لات .ازو ی اط یو نکر ARE یلجه

 ۰ ردشعا

 هنابایخ كسانازو یسیلفوتسع هرکص ندنو رلتات وب

 ۰ رکص ندشن سلف وتسع «ریدلبا ین و مایا هک! رشا

e.او اهلا هک راکا ی کیا یهاشداب  

 ۰ ید)اق هدار وا رد هدف و هلکعا لو لتون و تداعر

 ۰ یدل وا ساب ر نوع” ىلع وا تكسیدامتلم هدنناق و تولوا

 یه و لزع یوی” یلاها هن رزوا بایسا ضع
 هدک دک دس سد و ۰ راد دلیا دماقا یولش رپ هم رب ردا

 هلا باج یت وچ“ یشا ندهیلخاد تاداسف ندا ثدڪع

 هد هرکصذ دن و راب اب و ۰ لب دتا نیبعذ هاا اف و رکسع

 ٠ ردرلشا وا رفظم كردنا رله راحت یلیخ هلراسرف



E e N مک E Ra E UE RE A 
۷. 

4 

 و ۱ ورو باتک یجرب

 شستن راول هاو یبایازو ول رابا کا
 كس وند رام هلا لتاقم ردو كی زو نان لیوط هدنرلادناموق

 نیش رفلا نیب هدنس هووا ایوب وا .موعه هدش رز وا

 رامرات راسرف و لوتقم سوندرام هلع ووو هعظع هی راح

 یایسا نکردبا برح هدنسهووا اتوي رایان وب .رلیدل وا

 هیلغ هی راحاب هلراسرف جدرلباب و یهدنلحا وس یرفعص

 تم زه ودبس سیسک رزک | نانلو مدشیدمم لرد

 ندنعاسا و سا تع زع هی دزلب یدنک هدفدلا یی رج

 ` ردنا لوت فراقتصف ءو

 بویمروط وریک ندنراهبراحګ سرق رایناو نکل
 نج ندنرتعاطا راد ریزد یوا وا

 ًارجز ینسهرزج سیر هلا ارجا رات واعم هدنراتحو
 اف ) چول را هرکصتدقدلا ندنرادن كراسرف

 ۰ ریدلیا ام هدیاروا موح اب هنیره

 هلا مانغ یرلفدلا هدنرلکدلبا تدوع لالچ

 رینانو ۰ردرلشعا عیسوت نس هلکساو نییزآ و ریه ین هتنا
 ۰ رایدرترا یییرات و هک دنک مرکص ندرلت رفظم وش

 هلریانوب هرکص ندنو سابنازو یعوع نادناموق

 هح زک هلیهاشدان .سرف ندنکیدلیا فداصت هنب ات راقح

 رزکاو قلاق هدناتسناتو هلکلبلا و یمودنک ك ردنا هر حج



 ربعلا تار ۷:

 ےس

 هد راع هدک دسک تعج ر حب كنس ود را ناب و ندل و وا

  ردشل وا فلت هد ه درا ت رج یه رایسا رفت زوبح وا

 ناتو و سرف سو رحم متال تا 4. رب هد راح وس

 رایان و ادتا ردنا ناب رح ب رح هد رلا را یرلرکسع

 هدب راک دسدا ین وف كسادسول ه ده سرا رتیدلبا دماغ

 یخوط هنلجالم هننا ندنکیدلک قلفوغوص هن رت رغ

 ۱ یا لاو نمرات سم نیر ی
 قارحاو اد هدبار وا بودا مو هب هنا هلا تی رخ

  ردراثقا
 هلا هل رک "و وو ییدلا هتسادیام و شف وی نکل

 كزاغو هراسحاب هل يس اغ ود سرف هدنزاغو نیمالاس

 یراکدتسا ینیرهدوجوم ناف راتارا یا ندنغلراط

 اا ندلاح وس اف ed ندن راک دمهدا هرادا ۳

 ۱۱۰۲(۰) یدلیا هبلغ هلساطعا تدش هه رګ ٌهبراح و

 رج بس یه رګ هب را وس ندلحام ۳ 1

 هدکدروک یاد والغم زد EA اک ود سرف ۰ یدنا روهدنا

 هدیلا وح وا ا كم ز و وا هل سادن ام وو نشوند رام

 ۰ رشعا



 تست ی ی ی ی کی ی ی

 زی ی د وون وت اوا نتف فو

 ۱9: ایوروا  باذک یجرب

 هن راتکلع هلا رڪ ۳9 زره هد و رازکت یی رم وع هرز وا

 ۰ یدنازاق

 ۱ ی یا ی یا لا A هری زا

 - هرب زجس وراب لر دا مابق هک اعز ندن رادب یر رب یراکدلیا
 نانو نکل ۰ رایدل وا قفوم هذخا هدننسادعام ندنس

 كس وراب لاها هدک دنا تدوع ههنا یسهبرح "هوق ۱

 ردنا 8 مامن الاب یسیدامتلم نوا یسامهسل وا طرص ۱

 ین رزکا یلعوا و تا و اراد ه ده ص یرلکحهدنا

 هلا ماقتا ندراسات و نر و یدتا ساواک

 9 قردشلاح هدروع وا وا ,ha ۶۵ ۲ ۱ ELE ترد هزت

 ناععاسا هر 1 ایی ردو نوا یک و هدمه و

 ۰ یدلیا تکرح یضوط هنانو دالب و
 هدن زاغو لهر تول ورلبا ردو هلع 4 نواب ههنا

 «یدنا زا كب یرکسع نانو ۰ رایدلیا ه راح هلتدش نیفرط

 ی راقدل وا شوط هرز وا قل وا رادم هظفح ند رلتم واعم

 نانو رب قیرط ر كجهدا لیهست ییطیض لزاغو



 ربعلا تام ۱۰۲

 ریظع هوو وش «یدلیا قوس هناتساتو بودا بدتر

 یلیح هدرلاروا موڪ#اب دن ر ازج ( اسوا ) لیبش را

 ندکدتا ریست هسرف دالب و رساییلاها هلیسالبتسا كرارب

 هلرلسرف ۰ ریدر و یدنا هّجوت هنلحاوس هقنا هرکص

 ندناتسنان و یرلهر هوفر بکر ندرفن تد نوا زون
 نده رایسارل ول 2 ۰ یدل ورايا هل سادن ام وقف ساده د ور طم

 هدندع و تنواع» ردقنره راول هرابسا هدک داليا هناعتسا

 ۰ یدم هاب هناقژ هن را هب وأعم ی هد هسا رلد دل وب

 هد رګ لحاس ندهبات و دالب هلارو ذم یودرا ساھ

 دن رزوا یسهدلبنوتارام مقا و هدندعد لم نوا كنها و

 نوا یرفدل وا شاتبهدیا راد لرلساتو نمراو زراو

 قره واهدنسادناموف كسداشتلم ودرا یلدوحوم ردقكب

 یرشع هل و هن را هيس هوو لرتسرف ۰ یدنار طاح ه رح

 یرکسع نانو نکیا ظومحم رطخ هد هلباقم هلرکسع یرادقم

 نوتارام رايدر و رارق هرح نیطوتلاب همول وا یتیرلسفن

 تب دب راسرف ۰ یدلیا نازح ه رام ر یلتدش هدنزود

 هراک ندنرلفدل وا راتفرک هتعره ج بوغار لوتقم

 دریا و و شلوا لوتقم هده راح و سابییه ۰ راد حاق

 رد ا رش رز وکار ها .ییاملع هیت و

 قل وا هءفد یھکیا I نتا وش راس رد



 كنات ناو ۰ یدعهدیآ ای هنأاع وف و وس اراد

 - و قارط كشراتكمم هرزوا قلوا لیلد هنراتعاطا

 رثبن ات و هدک دلبا تلط شم ربع لاسرا رادعم رر ندن وص

 لرهبد 6 ۳م ه زکیدزفا هدزکیلا رادقم زککیدتسا 1

 ۰ رلیدتا هراهعولاب نسيج: "هراویف | سیما كراریفس
 یاید یس هسملاغ هوو لنت ود سرف هدر مصع وا

 ۰ e راځساو نیطع 4 هدر هحرد ثكحهربد

 ندنلبف نکی ل ناک هلتبسف هتنوق كراسرف یوق كریانو

 تحوم ییددش بضغ كناراد یژهلماعم و نکیا

 و تسٌشل هنو وس ا توو ا و ۳ اراد هل وا

 هرزوا قلوا هدنتلا یسادناموف كسوندرام یداماد

 قوس هت ات ىلا و هك رب وا خم لیحو هدف زوبحوا

 ) زورەنا) نوا لبح هروک ذم نفس نکل ۰ یدلیا

 یک یغنیدل وا دایر هلو دا_صذ هب هنت ر وق لوب ۳ هد

 لاحدالادعد هتعاطا *ه راد جراف رط این ودک ام هد هب رب هوو

 وشراق هراس اب وپ و هلب راما یرعوط 4 هت رابسا و دا

 ۰ رایدل وا ناشیرب و مز

 مان نوغتراو سداد هدنس هنس (۱۱۱۲ ) اراد



 نزار تا ۵

۱۳ 

 لندن روهظ در راس هدر زارا راس رف هل ران انو

 یرالتسا ياتسا و ءآرل ول امور

 یاو ناتسلانو ردق او

 هرڪا لبق

( ۱۱۱۲ - ۷۱۸ ) 
 اس ول وا ه دا رعص یایسا ی راصد تر ناب و

 كنارغصیایسا ) ایلواو ( ندا «ناخوراص “سا ويس )

 دالا نیا ام هدن راه راد ) PE یه دننهج برع

 r oR رف ی را دم i ایدہ fa اهرم ۰ ید راسا

 ور مادا سرف هدلام ییذل وا هدا 4
 كنا راد یداّماد اود نی تتزطا طمص یرلاروا

 ع ندو تاتو شرف یربلاها هر ا د ال هدننامز

 * ا هموم رم «یلاها و ۰ ربدلبا وزرا يقي نوا

 نام ناب روک دادم ا نداق رط : قفس رګ رازج

 .هدراهلکسا عا هس رو بوردشلارب هل رات وو ودنک یو

 نالوا یسهدعاق كنايدیل قلعتم هراسرف هلا اد 4 ه راح

 ۰ رلیدت | قارحا هرصاحاب جد ید رهس شددرس

  ACو 37
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 ۱:۹ ابو روا تک باتک ی حر

 تروا ثنابداقرا رول هت رارسا هدن را رات )۱ ۲۲°(

 رر واو ۰ رایدایا رای سا یرارب یهد وراقو ندنسیدا و

 . رایدرتسوک تع واطم هرلول هن راسا هوخاب وراحات یسالاها

 هدنح راخ یرطم وع یصم لر ولاداق را هاا تروص و

  یرلهب راح هدنرارا نیفرط ممالارخا نوا ییددلوا

 هلغا وا بولغم راولایداق را هب راحلادنع نکل ۰یدلیا مبادا

 ۱۳۱ رایسا ید یررتق ابن نالوا لا كنند را
 ۰ (۱۱۸۲) ۰ ردشعا تعاطا

 ۱ اا ایر هدنس راد دل وعزا یول هرات ۸ ۳

 نکد هنګرات (۱۱4۰) ند ۱ ۱2۹) هرکصتدک دنا طبر

 رل ول هد ل وع را ردا ماودرله راع هدنرلارا هلراولهدلوغرا

 ۰ یدل وا me هنکلاع

 دن هات ىذا و یینموکح هن رایسا تاح وتو و

 (تالیحم ر )هب وک او وکلا نم کت ن دندی دی وک وداع

 نالوا یرازواحم جرات كراسرف «یدلیا زارحا ینئاونع

 هفاطر ج ندرلیناوب قترا نيکد هنسهنس (۱۱۱۲)

 ۰ راد دم دو وش راق هرب ول هن راسا



 ربعلا تای ۱:۸

 کره توی هم هرا رطاخ یکحهدا م و و ند هدتف و

 E لوعشم هه وذ هدر وص ر هادو ا اح اا ا

 یهدراوح وا یتفیدل وایتفو تصرفیسب ر ند را رسان کا

 ۰ یدر و ربح هلبا تیرفت ر هنس ود را هن رابسا

 هر همسا ا , هلی رام ر ىك: ولام یی رکدلیا لودخد

 شب دلیا ما ود هه را دیک حبوا نوک, وا بولاي راص

 هل.تهفا و ۵ لزیسد سیم وتسب را E راک دمهدنا هل هد هسا

 تم نع هس ودر ندار وا ب ناععتس لار یاوسد و رو 6

 ۰ رایدتا 5 هر ول هت رابسا نیترات

 ص رعذم LE یوم وکح اہم ۵ رقص ندر ولغم 3

 رنو هردشملوا یراذکج رخ كراولهنابسا یسیلاها و

 ۵ راو رارک | ییرر هل رل ول هن رایسا 9۹ A E تاق وا

 .یدا ررونا و هدراتهدخ قلعتم هذ رتاچ هدب راث وک

 ندنراتابج یییراسفت هر ولاینسلاتسا تیم وکح لاوحا وش

 ۰یدلوا مزاتسم زوم هدوح رد قحهردهع

 - افرا یر قربربا تعاجرب خود ندنربصا

 رندسیک هابنالا «رلیدتک هتبرافرط نالا ىع رکید "اید

 ۱ ین هدا تنا هداووا توانا نیربش یکنز
 یو ریو تبرمک ا ا



 ۱:۱ ابوروا س باتک یجرب

 یسنیموتسد را یردلیاداقما هتلاسب ندنلسا یرارادمکح

 نالعا وشراق هراول هترایسا و باعا نادناموق هنرارزوا

 ۰ راد دالیا نایصع

 زل ول ابلیس هد راهب راحت ن رس وک زون هدنسهرا فرط یکیا

 ها راککج یرلو ناو ةشاط نکردا تدوع هلنط و

 نیسح هلربثلا ییشرفظم دارفا ندا لابقتساو نییزت

 ندزاشعا

 شیش وک هدد راع راول 4 رابسا را ول ارثیسم نکل

 ندنغدءهلوا لئاز هلهجور ځه یراکلنعد نالوا
 هده هراح وب ۰ یدلوبعوف و اه د 4 راح كون هدنرلارا

 ندنرلنادنام و لوق نکیشعا A CD ایه هت

 یرامردنا لم هراودنک هلا ها راول هت رامسا یني را بضع

 :ردشلوا بجوم یسریوچ زو هفرط هوا كنەبلغ
 . رلیدلکح هنغاط ارا رول اینیسم هرکص ند ولغهوش

 بول وا رسا هعفد یکيا نکردا ماود هغلاص نقا هنکلام

 هدر هعلق را ہیک رب قره واح ورع مالا تنام وشلتروق

 هلو هل نهج ی وا وو هداب ز ك كناوه و رو وا 3



 الا ارم ۱ ۱43

 نوا یءهالس كنطو سوعدوتسرا ندنسایلماف را دمح

reیس ولنا ۰ یدتسا كعاع دقت هند ويعم مهج یبزف  

 یس ههطروا یتفیدل وا شا هلازا لوا اهد ینیرکب هلرق

 ادم ردنوا قزف یسلوا شف ود هنس ىغا كۈچ دوا

 شادا هلازایرکب هلو هسا یبغ فتاه « یدل وا بج وم

 ضصەدا دع نابرق یدوبعم مهج یسلرد- وا ككزفر

 نالوا لوتعم هب راح ا دنع هدهرص وا ندنکیدر و ید رج

 یارو قح ییدلیااعدا كسوعدوتسرا ھن رب هل رادمح

 یا یوم ندو ۰ یدلدا ۳ یبانج اعا لتقف ی جد زو

 یسهرا “ى کو E 0 5۰ اه اذیت یه سوعدوتس را

 نشو هد هلءاعم ا نزح بلاح كر

 یتکح هل وا ندایورو سوعدوتسرا هلکمروک  ینغیدلوا

 هدنرزوا یربق كرف لالدتسالاب یتکیدردل وا زسقح یزقو
 ۰ یدتنا لتف سه

e 
 هداروا هد هنيا راشماکچ هنغاط یعوتا هرکصندقدلزوب

 هلا ر زید لو ۰ ریدمهدنا تم وام جد

 هرایدلاق هدنرات راسا "یدابا لر ول هترابسا
 هل رات راسا دو لرل ول ه راسا E E قرفرل ول ادب

 1 یدک ییهحرد قحوهنل وا ا ی رلب دنعص تولاقولغا



 ۱ ۶ ۵ ۱ اب و روا سس اک ع زا

 نالعا دنملع اشیسم رول هت رابسآ یروت وا ندبسو

 I زک صو زواګ ید ودح هر 9 ردا برح

 لو غ کاایک میندو ا ر ناب بدو و

 هلتهج یرلکدلیا لصاح هنسلق "هوق هرکص هدلاح یراقدل وا

 ندنسهقراو اشنا ماکصسا رب .لباقم هنعشد ةتفب هدنحا هک ر

 هنرایسا هلماعمو ۰ ردرلشعا انتعا هرح هلیرکسع هتراپسا

 دارد ندد رامح ندد ر لید یم رز وک لس رم

 هنرارزوا راولاینسم رارکت ی را فداصت زز و

 سااغ هد را یک ر ۰ یدل وا تبس دین رلعا موه

 رز وان م و د هر راع یصکیا ۰ ید وا م ولعم توام و

 د_زعهد یرارهش نانلو هدهو وا هلفداصت هتاعباض كوب

 کیدا فو وتم هنا دنا نارو ب و4 عج ور

 ندا تباصا هعرف هنعا ٠ شما شعر و رخ یبع فذاه

 ندنعب دنا زا هدعایسندن رد ویعم هلت وشر یماناب و هرک ابر

 ی وا رابخا هرا ولابنیسم یغیدل وا ندنلسن رادمکح ل رو وس

۱ ۰ 



 ربعلا تا ۷۲۶ ۶

¥ 
 و یراهبراحم انیسم

 یلاوحاو تاعوقو هه

 هرح# البق

STANT)۱  
 را ولاینیس هلا راول 4 راپسا مدقم هنس (۱۳) ندن رحه

 . ردشلجا یس وید هب راګر هدنرلارا

 هدر اجرب نالو هد رز وا ید ودح كم : یک وس

 یران اب و> فرش 3 هدتفار راعیل و ا ام

 ا تعیعح نیل دو نام ص ددو 2 هدهش

 درام ها راز وک وا نیک تل ماو هادا ه دک دن رک وا

 بولا ریارب كراعلو یحاص راچ هرزوا كعا هوست
 راغیل و ۰ یدردل وا هدنیسان د ورح یلع وا یکدروتوک

 ۱ هتنااوهد هد)اح یی دل وا شعا تعحا م هم وکح هب رابسا

 ]| ب ولیکح هد و اح هدکدروک ۍکیدللراو هلب قالوق

 | «یدلیا ماد PON ماذعا ی د فا ندر ول ه رابسا

 ۲ للستاو | ہم ی ار ا 5 هل راعیل وب یم م وکح هت رایسا

 ۲ مارا یکور شش هد رنا هدک دل ۱ را رصا هادا

 1 ۰ رایدعا



 ۱:۳ اب وروا تس باتنک یجرب

 كم زونط یسیضارا كرلوله راسا هلا تاماظنو

 قابا هنشاب زو وا ندیلاها ت ول وا جسهن هب درصح

 رنو و یلدا قاتروا هنسرب ندرهصحوش ل راناصاب

 ع و تعاطا ه هعوض وم تاماعظ) ید ر ره

 كناوسن نوجا قلوا یلتوف یرادولوم «یرللتوط فراعم

 هبموع ثاماظن ماطر یک یر لاغشا لا قتسانج

 یدنل وا عضو جد

 کود ناود زر تک ےک نداضعا رکشزیوا تانک و

 : ی دل دا صیصخ هرارادمکج ییسایر كنا ودوش قردنل وا

 دم رام یاب صحت یووک ت دیا وق و تتباساطت

 هوس رک هک تیووهج زا را او

 تاارجرو .ردرشاوا یسر كتيروهجوا رارادمکح

 تنرکه شم دم یر یکم دم E PAE هلا

 هن روهج هتراسا ندنفیدل وا فرطر ید یتافالتخا

 ردنا CE E دار یتارع هکر: یاسا علا

 :یدلک ,للخ +هروک ذم تاماظن راتفو قوح



 طلا تارح ) ۱:۲

 یتموصخ ندا ثدسحم كنهروبزم هد هنرزوا

 دن رک هل در یهترایسا ندنههدلوا بحوم ییغلرسسشحار

 یر )وب ط رصع و

 الیقسا .داسف فرط ره كنه زابسا "هرکص ندنتء ع

 هنس وددک یاب روما لنا باج یسوغرعبل یلاها ندنکیدلبا

 یکیدلیا عضو كسوغرقیل هیلع ءات «رلیدتا ضیوفت

 «ردشلروک یا نات لوا هعنهرادا نم كناماظن

 هب هبعش چ وا یلاها » یسهصالخ كنهزوک ذم تاماظن

 نکاس هدهترابتسا نالوا هبعش یر بول وا ےس

 كاۋا کر كنتوا ( رلبرود و دلقره ) رلحاف

 «یقاناللوق هدنرتمدخ ال رکیسع ییا رکید و هتیموع
 هدرا هده راوح ۵ هت راسا نالیدا لع هع یعکیا

 را یی همان تیرح یمهفاط (یتوقال) یمایر نکاس

 رار هل عمال وا راد هضح ناد ام ت هوو طعف تولوا

 ةتم وکح ندیضارا یهدنرال لاغتشالا هلتعانص و تعارز

 د رک سعی هدن ناماز ه راح و كمر و وکر و

 (رلقلوک ) ریس رله نانلوا دغ هبعش یصچ وا و قو

 هژتعارز یی یضارا دناع هرلنال وان ۳ رانا ىا

 » كلا لوف دان رلتمدخ هت رح و 4 تلها اصم است

 ید ترابع ندن رلهدام



۱ 

 ۱۱ ابو روا س باتک یحرب

 شلاق قحا ردق هننامز كاس وغرق ویفوش ندنغیدذحا

 .ردشاف هدف و نا و

 هد رات )۱ ۵ ۰۳ یدبا لود و دی سوغ رعد

 یشدنارف كسوتوفدیلوب یزادمکح هنراپسا ندا تافو

 یسهجوز تفو یکیدلیا تافو سوتوف دیلوب ؛یدبا
 تالف ثراو هدنادنم هعشی. ندنلج كنا ندنغیدل وا هلعاح

 روک ذم لج سوغرع) «یدا قو یدالوا قحهلوا

 ا ااا ردم تایمر زوال راطبل دینالپ

 ليم نالوا ناباع هسوغرفل هرو زم هحوز ۰ یدالشاب

 نفخ تقوا یفیدغوط قوجوچ هنرزوا یمهقالعو
 دحا ودزا هرز وا قلاق هس وغریل تموکح و كلدامادعا

 نخ فله ار قو رتل /یتاططوش ملب و رکا مع
 هرو نم دیس وو اري قیهرک هد هسرا یدروک نکرح كب

 اشفا یال وا هدن سعک هرس هعلاطم ردنا تناهارب هغح وح

 ماد عا ا یسودنک هدک دلک هاد قحوح لر دیعا

 ..یدتا هدافا ,ههرو رم. ییسردنوک هاب هرز وا تاعا

 لای ردلم وضرعل تکل رس وک ها اپ ل ردا تویی
 ورشم رادمکح كن هترایسا »هلا حجج ینایعاو ناکرا

 رزم نو )برا ی یک و نماعا یاد: « راج وه وش

 كنو .یداڼا ماود , ههرادا قاد نوما هظفاح اب هلا نت
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O ۱۶۰ات  

 و سرود یا زا لوک یر
 هیلع ءان یدلیا هيم نومدقل هلتبشت هما و ان یتیرهش

 « رایدل وا رهتتشم هلبمات ران ومدقل ید هروک ذم هشناط

 یک وص * ر رادنکخ نالک نرم لا نومدعل

 یمهشاط دیلفره" هلرلیرود هدنشامز سوما نالوا

 ا وقال دنده رص الما وش «ردرلدعا رایتسا یرلاروا

 هنس هصح كسم د وتس را ندنرلنادنأم و داق ره یتکلم ۱

 ۱ ۰ یدلیا تداضا

 یرالع وا ندنعید] وا توف هده رایان سعدوتس را

 ۰ رایدنل وب هدقل رادمکح لارتشالابسیلق رب .هلبا ستسروبا

 :باعشنا تموکح "هلبامر ندنسر ره هلرادمکح یکيا وش

 دانتسولق و رب یرگید ؛دیسدتس روا یر ا هاکعا

 و ی و رها
 . زکح هدبا حرد لودجر هدیعاشا

 | البتسا یسهراد هتراتسا یراهشاط یرودو دیلقره

 ۱ نیر هلدبت یناحاو لوقال نانل و هدرلاروا تفو یرلکدلیا

 ۱ شرح زگسا سا و طدر هب 4 زج قرلا دم وک ناڪ

 «رلیدلیا مادڪجسا هد هب رکسع

 ا هرکصندکدتا تافو سیلقورپو سیتسیروبا



 ۱۳۹ ۱ مر 7 ار

 كج هدا هلا زا ییتعایمس كنبلاها ماكاو a )و

 ۰ یدنا را کیا رادتعا در دمو رامل هت راسا هلن داعتعا ردرل رس

 ندهعتع راثآ صعب ه دن دو عفو لزوک دم رم مولا

 شلباب ندنضاشا كنهتراپشا یکسا ۰ ردقو یشر هقشب

 اد هل روتر م مقود یسهدوجوم ندم ارس نالوا

 «ردهدندعب ویښ ولنک ۰

  هنس(۲۵۰۲) ندنرحه نوت رسا یلغوا كسوفروق

 هلکل دبلغ نانلوب هدنشاب كرهلک 4 یدا و نانل وا رک ذ مذقم

 كن روات هت رابسا ۰ یدلیا:ات ی رهش هت راسا دات الاب

 او ام یکیدلیا لیکشت كنو .ردو یک

 ردق هنامز :یرلکدنا البتسا ی یلاوح وا كن هشاط دق ره

 ۰ ردشل وا كم

 نوم دعا اتو سلم ؛سوقلما o ۳ ند و ربسا

 اونو تد اد كنو مدل ۰ راب دلی ا تموکح هرز وا تدنرت

 ۰ ردهدنح رات )۳۹ ۹۹(

 شا مسوت هدننامز نومدقل ییسهندم هت راپا

 هدننراعسا سو رنموا نکل :«یدشلا تریش كنومدقلو

 * رو هربس و ؟ب ییراهن دم نومدعل دارا هنر اسا

 هدنسيصارا هنراپسا هروک هنلیا ور كرلخروم ضعپ
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 . ویعنا تار ۱۳۸

 هل رل هلل تس نوت ور و تیکیات ابرغ و اقرب یداو وش
 ۱ ۰ را ردد ودح

 یراکدتا دافتعا تکلع هسراح كراول هترایتسا

 سل و ورفا مقا و هدف رط عاص دا من ناكها سوعبعاق

 ۰ یدبا هس هست

 ولع هلا ليئا و لکایه هدننرف كنم دبن سیل وب ورقا

 هناضفو یراوانس رول هرایسا ۰ یدا راو هعش رب

 مقوم «یداراردا عمعت هدهعش وش یرلساحت سوصح
 شام ندرللام یراقدل وا شبا مانتخا ندرلسرف هد روک دم

 هنولیا نالوا معا كنه انو تادوبعم و قاور رب
 2 صوصح نفر لرزرق و هلرالغ وا مک اار

 ۰ یدبا راو جد نادیم رب - فورعم هلیما سروخ

 هلا یلکیه نوتا یراکوس كن ها یهد هت رامسسا

 بلد نانل و هدنناب لرش هزاود درلن و ۰ یدبآ ورابر

 «یدنا راغل ان هدلحم مان

 هنط و كراج وح ناغوط اضع الاصقان » رال ه رایسا

 هل وا ندنرلکدقتسا ینیرانایح لرد .« مهلوا یرلهداف

 س ورد هدنراوج هنراپسا صوصح هباقلا یرلعج وچ

 ىدا راو روقح لودر هدنګا نادیم فورعم هاکعد
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 ق رالوا توام تارا هوای" « یا رو ی و
 قلارا وا هسا اراد ۰یدتک هنناب كناراد هنب هدد دتشیا

 كساب ۰ یدیشمردشل رارق یعا السا یاتسنا و .

 یدر و توق اهدناق رب هند راکقا قوت و نا ۰ .

 هدنرانش راینانوت هلرلسرف هد (۱۱۱۲) هیلع ءاث

 وش هلهجو ینجهنلوا ناب هدینا هکردشمالشاب رله راح

 یدلیا دادتما نامز قوح ره راحم :

 ای

 هن راز وام 1 متلب ۱ ر# و ها اا مچ هن راسا

 وز بس

 ی کر عج 4 ابا ماقو ردق
 هرع ۱ لبق

ENTE) 

 هند لف نالا هل وم ودول یچفو» اند ره هت رابسا

 ۹ یدنا یس هی دم لوس لإ لنز اد

 0 ند زکد كن رارهم زاس و سونا هروکذم هنن دم

 عاص كن ر تروا یرافدل وا تبصنم هدندعب هفاسم لیم

 ۰ یدا ۵ لر ا یدا و 3 ا او ی طرح لنه |J هردو زط



 ا دننا هلیسابل وخ قل های i وا ك سانیبه نانل و

 قوح ی اظ رسا قلا ماتا تندر و

 0 ندزابل هرارما یدیلاه ۰ ید رو و ه ورلدا

 یهاشدا سرف تقول وا سابه «رایدلبا درظیسابییه هلا

 ۰ (۱۱۳۲) ۰یدلبا املا هناراد یحرب نانلو
 هن هرادا هد هنا هرکضت دود: وا کرط سابیبه نکل

 1 و شور مایا و ی ول نداس ور بو تب و

 1 هنافک اک بوخداب هنف زط رب كتموکح یالاک ی

 ها شوتشذلق هدلاب و شمالشاب هب هص راع+

 ۱ هدنل القتسا د تفوکح یالاک هلکعا درط یسروغانسیا و

 )۱ ۱۳۰ ۰ یدلاق

 یفاتصا كنيلاهاو هرف زویشب ییساععا كنوتانم هلا

 ۵3 رف 3 نروسق ره مست وش «ردشعا عالبا روس نوا

 یهر بع وو كنهننا ندننکی دارا لیهست نجار خا رکسع

E 

 ۱۳ 0 زاما ناشلاب هکم روت هدداقتقیرط هدهرص ۳

 | هللا سوتیاسیلف هلیس ادناموق سین واق یرارادمح
 ب

 ۳ تولغم ارح وتشراق هرل و) ها ا ماد هر هص راعم

 1 3 هدا رفرص یایسا هدع وس تیا كن هض راعم وس ۰ راد ز] وا
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 ۱۳ وزرا یا یو

 دنساعصح و تدوع ههتتا هلا هب رکسع هوو یکیدلیا عج

 ۰ یدالشاب هکعا تموکع یارحا لالفتسالاب هلا هبلغ

 یکیدتا عضو شداره هدک لیا ا تدوعندنتحاس نول وس

 ۸ چک ل ران وخ را سونا سس و شا ربا نده_طع

 ییعلدس ]وا سم عح هداد ی لسا هورد بولا EP >ا

 « ردشعرو

 یعهرادامامز هلبا هدادبتسا هو سونا سس نکل

 نناوق كنولوس هرکص ندقدلا هنلالقتسا دب هلیمام

 ما ربا یتورمو لدع تو الشاب هب هظفاس ع یناماظ و

 ۰ یدلیا

 »ظرف تدافمر تخار لی اولش هدر

 هح هد زدم رب. یاس اهلنا یاد ندفارطا

 كنو كنوش ردق هتفول وا كسوریموا رعاشو شهردن ود

 ۰ ردشم رد ا عجمرب رب یر کا لب راعشانال وا ق رفتم هلن كب

 یرالغ وا دنی رب ردنا تاف و هد ) 114۹ ۱ رخ و اناس

 . رلیدل وا فلخ سابپیهو سوخ رابه

 قلافات وک ضب هدنعح یراقار . ییهتتا سوخ رابه

 ضعي ا ناتن رو لات هر ون نم ندد ۳

 هدالآ ز ناسشوا ارخجا هل یقاشالاب هلا صاع
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 هزر ایل نو الدا هز وک دم تاماظن
 یهدل و و رفا نالوا ی 9 جاكت ها ادا قره ردزاب

AEهب هف و رعم هاصو راسم نالنند نوبات 4  

 ۰ ید وا قیلعت هر رصف ص وصح

 بولی ر داب ی وع دناهک لم 1 ر هه ب هد ندرت و

 ل راهج وح ۰ یدلن و هست نمک وو ك دنن ورډ

 اوم ایل ردیف ی وزا نوګ را هد رو سالردب

E Aیان دل رهس قرەلىر داب ررظشنم هنا لیح  

 عص و ,ذ رزیطع لبه رورو 2 هی را جم تر وص

 ۰ ید)لردّتآ س اشسا

 یک هدا تاک ٍا ۰ ۳# ندقدلن وقف هنل و راشيا ون

 وام كعا دیهتسع یینط و ءانا ند هدم و هیسایس دیا و

 بودا رابتخا تحایس زر هرزوا قلوا دن تدم هنس

 یس ودنک نکل. ۰ .یدعلیا تم نع رد هایدبلاو هزرضم

 للح هشاظتا كتنهرمطاح هرادا هدفدترخ ندناتسناب وب

 وارد وارد هر 5 نشه دنک نکیا هدن دات ها راک

 ییدلیا اقا كاب رب ۰ یدرس و روا رف سن ول وا

 ندهسناو حور هلم وع كاع سونا ریس ساب

 توشالوط هو هد هت وا ردو هئس نوا ندنعب د) وا د ورطم



 ۱+ زر تاک یو

 مدیا هدام زویشب هل راشعا ف ترد لاها ۰ قق و

 ییءدام زوبح وا و نیحرب ران وا یس وس دارا

 a کا او رنانلو یتردق هنساطعا

 ردتقم هک! زوکوا تفحر و كلامهدازیایعاشا ندنادعب

 ۱ ممسق صد رد , لک هدر و دام كا مس و یتهوا رلغاط

 مسق بت زومأم نانلوا رابتعا فنص یر هلف وا دع

 هدنرلن ر اداب فا یا قل وا صحت هناعصا لوا

 یجکیا ٩ كلبا مادا رلدرومآم ندشلانو یتا عنق
 یلحالس شا ندع یه واو یراوس ندندارفا مس

 وارد ره كم یجدرد قرهلیاللوق یرکسع هدایپ

 ییحالس فیفخ رنو رار هلن رات وط فاعم ندوکر بو

 قمالنالل وق هد هراس تایر وم اه ماد سالابهدکلرکسع هدا

 ةعیرا ماقا ا هدنراباخنا كماکح راسو كرن وخ راو
 هلان وتانس . ۰ كعا نایرج |یح :تباوضا كنهروک ذم

 ماسقا هلیسهماقا تنه ر بکرم نداضعا زو ترد

 زرو هنعلاصعا هر و ص تله ندنفاط ره كن هم وقف رم

  تاماظنلرک كلاها تاجو تافرمصت كرك “ ققلا رغب

 ره كز درک نالند سوءابوب را هدب زا هظفا جم دالي

 ۰ یدبا ترابعندن رلهدام ¢ یو یرلتسح )اص ول رد



 ربعلا تار ۱۳۳

 داب هلرمات نوخ را هبلغلا قد رطب یهدرب ره كناععا زوعط "

 ۰ یدالشاب هغغل وا

 جت 1 اب ,هلداوم یراکدلبا انتعا لرلث وخ را

 دیلم دایعا"نانلوا دان هلی رلمات اباد “ نوادا “سوخاب

 ۰ ىدا لئاسع قلعتم هه راء روما هل راشنا ماشاو

 هرکص ندنیچعت هبانضعا ,دازفا كنناونغ نوخرا
 نونآ دیتا بولو مدر نورا یر

 مجرم ه هيج راځو هرخسع روما یی وا "هیلید

 رای دن) وا ذاا

 ندنسهلالش سود راق,یتامز یقالراب ثلا كنهنا

 هدب و قلن وخرا كن ول وس ندا دلو هدزک رات )۱ ۲۸۰(

 یلاطم .كفارمشا نلاطغسا لوا ندنامز كناولوس ۰ یدبا

 نللاح وس هدر دنا تدعم هدرنلا ی ترور و رەق و
 سوسیس سس

 قع وور هنلو یهرادا نابنکی دزب و دادعتسا هی وع دایش

 هدنک رات ٩) ۲۱ ناول وشی راک تلا داقعاهن رادنقاهرز وا
 ا نر بست عج رو

 نمات ینلاج.تداعیس: كل و هل وا فاعل نوخرا هه 3
 ۱ ٠ ردثعا عضو هدیدج تاماظن ماطر نوجا

 وا :كناماظن یکید- اا حض و كن ول وس

 ۱ "هو ول رد ره هچ هیسایس روما تاد نانلو نوخرا»

 یی هدنپرما كنوخرا .ةالو هللماب و كلام هب فرصت



 ۱۳۱ ابوروا س باتک یجرب

 ایا غ نرخ را و وفلالاو ایفا یلراتکخ
 یافت ار هد رروو فا تا ترور

 رد سه نالاوا عن !تفادب نیک ووا وتشا

 نودیم یلغوا كسودراق هدنخ ران (۱5۹۰) یمدقم

 ردو هنافو كنودیم ۰یدنلوا نعت هنتسایر كت روج

 كرن وخ را ه رک ص ندشناف و *یدلاق وند تعاندو

 تدم هنسرر ه رص یاو راو هنتس روا هن سدر ره

 121 ژایدلیا دیدع

  یدالوا كنوديم هغلنوخرا رف هنحرات (۱۳۳د)

 هن یتدم قان وخ را .RO ندو «ردرلشاوا فرمصتم

 رضاه دندالوا كن ودیم .قئرا رامتعالاب هنس نوا

 نیسعت وا .هسیا ربنازاق باتا کره ندم اه: ون وط

 را ید رونلوا
 لیزت ه هنسر هنقدم قلنوخ را هدنسهنس (۱۳۰ ۵)

 وعل یروص راصحا هد یا كن ودا ظعف ۰ یدلدنا

 نده اع یکناه رههرزوا قل وا دیعمهلتیلها طرش كره دا

 .ريدنلوا تاكا نوخرا یزاساتهنوسل وا هدا رولوا

 یع ضو مالکلاذفان یک راهاشدا یرلهدقم رانوخرا
 ك یراراءتعا اکا فداضت هفعض یره رک ص .رلیدا -

 یهدنتسار تح كناذنانل ون وخ را یتح «یدلسک | هدانز



 زععلا تار ۱۳۰

 یغنیدل وا هدرطخ زک مر نوجا قامت یلغوا هللا هرو نه

 تام زار كنوسبلاق یرادمکح هروک ذم هربزح هدلاح

 ۱۰ص لیونل و تدار تنافر فمات اقا لوح اب
 ایه وا هدف یهکیا «یتافیضوت كار نالوا
 «یتشدک سس ردق هنلوضو هن هقئا تورج ندنسهر زج

 هدنس هناخ كس ودیعوا نابوج یرانما هدع- یصجوا

 لصف ندنرمشام كنس هنوز بوشلر هللا قالت یلغوا

 ہری یګدرد «یرهرک اذمنالونع وف و راده رلملا ماقتنا

 وشو شغلوا لیصفت یکدلدا ارحا هلتروصت كماقتنا

 هننامور قا روهشم یعیدل وا شزاب كنول هنف هدیص

 « ردشل وا ساسا

EAE 

 یب د وې هنا

 هيڪ رات عباقو یهرکص ندنلکشت كن روهج

 هرع | لبق

۰-۱54۰ 4۱5) 
 هرکبص ندنرلترمه . ه هننا .كنسهشاط هسنو ولب

 نابرف هدتمارلس نطو یتسفن سودراق یرادمکح هننا

 ۱ ۱ ی نه 4
 19 هرک-رص ننس ودنک. هتاعر هناش و یعیدل وا سەرو
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 NA اوروا س باتک یجنرب

 وور هددلاخ یرلفد) وا شا مادقا تدم هنس نوا

 ادم ا طم
 هدیمد تو وق رکسع هنا راقدنص سول وا هرکص

 یرهشو الیتسا یه ورت هلا ریدنو «یدفوص هرهش هلبا
 7 اا را اوو : ایلیا اب و بیر اف س

 .ردرلشعا ریسا یس هلام مادع الاب یتیرالغ وا

 كس راد وعم هک راع ز رلندبا هرمصاسح یه ورت

 ید رب ره نک زدبا :تدوع _هلتهج یرلقداضوا هنراپضغ

 یکی دن جد كل وا یک یکیدلیا فداصت هب الب ر

 نامزو ادح ندراددوراد تدم هنس نوا بوللهراب

 ۰ شا شب وا الا راح ود هلا را هیلب یلیخ هدنتحایس

 یتیراههراح هور سورموا رومشم رعاش یانوب
 هعق و وش بودا لصف ن یناونع (هدایلبا)

 راک:ا هلس یبصا نامه یینادافا نکیا لکد زساسا هدکی

 ۰ ردد« ردش راق هل ا تام وه وم و تافارخهدهحرد قح هنل وا

 هلا ونع( سید وا ]كنسو روا یاد هدتحایس تایل وا

 تحایس و هدهدببمو وا ۰ زدرا و یم ەد صور روشه

 یکی دی تكسیل وا و زر یک ر لبا ےسقت روق ترد یسهدام

 دنسهررازج ( موه يح )اچ وا یسودنک .تونلهراب یک

 یالوط |نادنراق- شام كناب وابل ىم ەچ وز ندنکیدشود

۹ 



 رنا ترا ۱۳۸

 این وقال سراب یلعوا كسومایرب ی راد ه ورت

 یسهجوز نانلو هدنشاب زوفط كس ۶الدنم یزادمکح

 هنس ومان رسان و هدام و ندنغید راق هب 4ب ور ین هن الیه

 ۱ هلع ا «یدر و رحلت یهروک ذع تایراح تونفود

 فرص راتقو هب هی رح تاکر ادت رانا و نوعا ماقتا ذخا
 هب هئیفس ددع زو کس كب یراکدروتک هنادیه كرادنا

 ندنرجه هچسج ههوقوش هلرعض و رکسع هدایز ندکیب زو
 ہر صاح یییرهش وا ا مدقم هنس (۱۹۰۲)

 « یدلبا

 روهشم نامرمف یشادنرف كسوالهنم یسودرا نانو

 «لیشا نوسیس نی وت روف تولوا هدنسادنام وف نونم اقا

 ؛سیلوا نامرهق "هیموید یرادمکح سوغرا "لقورتاپ
 هب ورت * رابدنا هدا ودرا وبتشا روتنم روهشم ےکح

 نودبرس هلا روتکه- یشادنرقو كسومایر هدیسودرا

 | هدزههرالنغا*یدبا هدنراهاموق لرردا ان:ینااو
 ۱۳ رزوا*هبقز «یزداوبعم نوک «یدلیا هبلغ وین وب ادعا
 نانلو هدتفارطا راتاو نکردا اشامت ئ ره هراحوش

 قاق هنرلارا نوا یرلکدلبا قلیدنفراص ه یلاها

 زو هدنرهناتیم لیشا هلا نونع اقا ندنرکدرودشود

CAEهلعل وا تبس 4 هدافتسا مدع ندهرصاح فالتخا  



 ؛ اردراشء اتعحر

 یر و نابرفیسفن نوا ییهالس نطو كسورداق

 تنامر هناش ندننکیدتوب ییمان هدنجحما یسیلاها ها
 ینلرادمحدننا هرکص ندودنک هرزوا قلوا هصوصحم

 ثادحا تروهج ر هد هاا هلا ونع نا اغلا ۱

 . (۱5۹۰) هرع#ل|لبق ۰ یدنل وا

 هرس | لبق

(۱۹۰۲- ۱۸۹۲) 

 كن هندمر هدنسدبض میسق كنا رغص یایسا ( ه ورت )

 كن زافو هعلق قانچ یعقوم كنهندموشس ۰یدبا یم

 ییا یغنافازوا ندزکد «ردهدنلحاس یلوطاناو هدنجراخ

 .یدا هدهجرد كح هلی هدا تیافک . ھل رحت هل رکییع

 هبورت دنندوحو كنهروک ذم ندم ردق هتف و نقاب

 ندنو .یدا قو لیلد هتشب ندرهش كن راهب را

 یابسا نلوس یرااه روتقود یلایامرج مدقم هنس نوا "

 . ردشل و ,یییرهارخ لروک ذم رهش هلتحایس هبارغعص "



 ربعلا بارم ۱۳۹

 هر |لبق نکشلاقهدس ورکس یسهزانح * یدل وا لوتقم

 دناکره ا بوليرو وک هب هنا یراکو ک هد( ۰ ۱(

 ۰ ردشه وا عص و

 ۰ یدل وای رادمکح هنا س وشسلیم هردص ندس ویا

 فداصم هننامز یتموکح كنو یسهزاح ه ور روهشم

 ۰ ردشه و هد واعیلیخ هرات و هلعلوا

 «سادىفا ی نوفوعد « کسر ندوات

 قارادمکحح السام سورداق ؛ سوئتالیم ؟ سلع

 ۰ رای دلیا

 هد(۱ ۹ ۰) ۰ ردیسیک ك وص كرارادمکح وش سو رداق
 هل :هجیرتکدلبا موکه ههتتا كي هه اط دان و ولی

 رفقود رر هنسفن كسوردات یرادیکخ ها »انوکا

 ندنکیدر و رخ ییعفذاه ود « کیر ولوا رفظم هسذا

 ھورداق هلبا مهفت هرکسع قو یشر كندفاط وش

 شما شکا دص وت یسمالر تک هع وفو ترضم راز

 سورداق هدفد) وا سکعنم هربل هاو هتنورداق تیفیک

 هان و ولد اا هلتفایف ر كج دەر داب نس ودنک

  شمراقح هعزانم ر هداروا بودنک هنګا یرکسع

 نوح هظفاحش ها تولوا لوتع هدهعزانم یاشاو

 Ee هس ول ولد یی 2 ]وا شعر و ناب رف یه



 ۱ ۲ و ابوروا س باتک یر

 هدقدل و ییهحرد كحولب هیلراو ییایق وا هدب واک هنایند

 غوا او دما او ددا یو ناما هاب ن رل طاف

 قیص و كنساباپ هدکدوب بودا دلوت ندهروب نهس ويسا

 نک ردنک ھهق ۳ هلا دحا یحلق ندننلا كساطهرزوا

 ۰ شعا شمردلوا راروانجو رازسرخ قوج كیهدلو
 هدنملع نوا تموکح باصتغا سورتا

 رفظ لغت وط هبه را هل راهداز ردارب نّسوک نایصع

 هکع ناسا هدرلارواو تمنع هد رک هرکص ندقدلوا

 سا جا ات فر وات نشه ورا وک
 لی :یتشدلوا شنطو ارواح وا یمویسدت یلغوا

 «شعا شما هزکد قا یتسودنک هلکعا

 + یدل وا راد *سویش6# نلغ وا هرکض نذسو زا
 حالصا [رشوس كن ول ویو لا كت وراد ها
 ۰ ردو یعضاو كناماظن یکیدلیا

 ا ندا وا یم ا و نما و
 . ردیاکیه م ویس یغید ردا هلتتس هنمات یدنک

 كنارواو هلع ام رج هلتع نع ۳ وزاما سوی.

 موج ه هقّنا وی و شعا رسا یییوسیتنا یسهجلارق
 یرهرکص سویس « ردشلوا بولفم هدهسیا شنا

 هلتنامخ كس وقيل را دم a N دا هبسه رب زج وی وزرای



(NYSلار تاما  

 لکیهرب ندنجاغا نوتیز نوا یرادوبعم یراکدید انسا
 ۰ رد اللو ترهش هلیمات ( هننا ) اتیا رهش ندنفددردناب

 قالطا نوت زلا ةن دم هب ها هلشسانم لبه وا هدربرع

 ۰ رایدلیا

 اهر یا وارد ولرم )مدال هری اونا

 ندنکیدلبا هظفاح یتتراکب هوزنیمیمانا ایوک ۰ رو هنلوا

 هرب ندکوک هرزوا قل وا لغوا هنمودنک سوینوژخرا

 یرازف كل سیدرعس و شلوا لای وط یغایا ر بوشود

 هلا هیرت هدنکیه هدنرکدروئوک هه وريم بولو هدرب

 ۰ شا شلدوب
 ار طلا < وننقل اوا: ىل ینو یا

 تقادح هدهجرد كحهدا نونع ییسک.ره هج هبسایس

 ۰ یدّرسوک
 سوژخرا "نودش یخ رب هرکصض ندسوسووئحرا

 رک :داسل سم نوبت لکا یی وزفک یا
 ۰ رای دایا

 9 دالر رادهکع هرکص ند ودق کک دا
 هنیرهش هنیزرت هرزوا ق لوا ندهنانوب تافارخ ( سا )

 جاودزا هلزف كوپ یرادمکح كناروا كردیک
 یلغوا ندنفیدالقاص هدننلا كنايق رب ییصلق هرکصندکدنیا

DIT 



vw ۱۳ ابوروا نی. باتک یعرب 

 بودا لیکیشت هم u هلسیاونع ( سوغابوئیرا ) و
 قابط رب هدنتج تالماصم یک تاوما نفدو خاودزا

 2 4 د لوبق جد رلءهدعاق

 نابیس هدنک ید یرهش هننایس هعصاع كسب ا ورک

 ررب هدننابطوم هنئا نویتقفا هدعب و سژانرک هرکص
 ندناسعا یر هاوید ره دل ردبا لیکقت نا وید

 لایق ور شد ایت ایشان شتیکدا ندماوع یرکید و

 « ودشعا دراز و داحا یاد موا ىلع

 نونا » هرانایتسا كم هک هب هرب اد وا ندخ راځ

 هد هلماعم قج هل وا بح وم ییارخ كنسر مت ندنرا ریش

 ٤۱ه راکحهیعا عنم ند ریس هد زکد ید لک نان ون« هن رلعج هر و

 اع! كاتب هقشد دوختای «هراندنا اع یی رالام كن راد ویعم

 نیع « هن رلکح هرس وک تباوفع رغا هرلتام و ز ۳۹0 دنسعا

 ر هرزوا قفلوا لوبق هداحا ښاد هرکضندکدل ردتا

 دن رلهراد ردق هتف ول وا « راد دلیا عضو ددع ره و دعا

 ارو لاو وک نالوا طا نیش هدرال اوج

 اب زاوا تینا تیک رج وکح نانو هدننامز نونتقفما

 ۰ ردراشعا

 وت واخ زا ۳ زا اب ایت کا ا ومتففما

 یدبا رردادافتعا ود یلفوا كندوزیم هلا ناقلوو



 زاد ارم ۱۳۲

 سود وریه " سوح و یتنرلاکیه راصتنا "سفت "راکزور

 كنهروک ذم ةا ۰ یدا یواح ییراورتابت سویقتنا
 وآ ردو راتروص *راشقن و شلباب هلبا همرغ عیانص یسپه

 نارود تابالقنا ۰ یدبا شفلو نزم هلارلوزاب ولرد

 قجهردک | یس هیلصا عیانص ه دن | دره لا تارخ یسهلجب

 ییضارا هللا ءردشماقار یثر هدب ندهتشع رانا

 « ردهدلاحرب قحدنل وا قالطا دن زخ هحهعتسع رانا م ویلا

 هدنک رات ) ۳۳۰۹۵ ( هر | لف هرکصندن ر ورم نامو

 هداروا و تر نچج هب اتتا وپ IA ند رہے٠ یاکح

 را هنن دم وا رم هستم یدلنا ا هام یکیآ نوا

 هدکعاتسابر هراسات و ته ول وا اک "رد یار

 كل نی رد ناق ندتکیدلبا ح ور یدزف كناذ ناشلو

 ۰ یدل وا لعفنم كس ود 29 یتموکح ناتسلان و هدنتأق و

 هدر روم تعج یسیلاھا نامدا وت ردو ه رب رات وا

 هد هد رفتم قرار و زر اما ره توک قماشت هل ر وص

 ب و الشاب هکم ربک هنل وب تار دم هل تمه كسورتک * یدا

 كرهنیدم نانل وا رک ذ هلدبق ره ےسقتلاب هب هلق کا نوا



 WY ابوروا س باتک یجرب

 و

 یس هضم را

 ه رح# | لیق

([ ۰-۲۲۲۵ ۱۱۵۰ ) 
 ۱ روعنم ود دنا هج را ولناعع یفوم و رهس ها

 (نوش زلا دن دم ) راد رع (tt) رایان و هع دو رش نالوا

 روک ذم رهش۰رارد ( رتا ) رایلکنا «( نیتا ) رازسارف

 لوط "( سر رپ ) ندیلاع# ضرع ۰ ردهدنس هربازج

 یسهفاسم تعاسقح رب هزک د و هد هطّفن رپ پس ندیفمش

 لرهش یرلهرکص .ردهدنکتا كنس ه لو ورفا نالوا

 ۱۰ :نیدرو ترهش هد.لوورفا یندعلف ما

 (هریپ) نویلوتروب "اینوم «سوریلاف كنرهش هنت
 ۵ راد ند رهش بول وایسهلکسا درع حج وا یفورع» هر رمان

 ۰:: یدک ناوک دارت سا دف کا
 ؛سوعابراولماشیهزا ورد چ وانوا وی ید رم

 را یدهشوک زکس «ایماداقا ؛سولیه «نوناتر نودوا . ۲

1 1 5  ۰ 0 »- 4 

MGنا او یرلان لوب لوب یک س ویعیل حد  



 ریعلا تام ۱۰

 دشاط یراکدد یناتیت ندهکسنف هدانا وا - رلیاتبت

 ریدشل رب هلا هیلصا "یلاها .یدلیا ترجمه هناتساات و

 نرخ و هللا ذخایراع«صعب ندرلنا هموفم یلاهاو

 « ریدالٌشاب هلن رو

 شا دافتعا یدالوا سوناروا یریاتفت رایناتوب

 سوروتاس "(اع")سوناروا نال وا یرادوبعم كلراول هکف و
 ۰ ردرل شع اط هرازدلپ یک (یزشم )رس وژ «(لحز)
 :یدبا صوصخ هناسنا رر هلدتفو یسیررره كلراما وش

 یرلهرکص نوح رلکدتا راهشا بسک هلنهج ررب یرلاعسم
 ییصا كنهبانو تاقارخ هرابدتا ذاا دوبعم هدنرارا
0 ۱ 

 .روک وتناسل «رایدباب رارهش ضمب هدناتسنان و رایناشت

 «ردندنراث| رنو یرهش موسیس یهدنناب كنف

 . هنمایارخا كمالسلا هيلع هاربا ترضح رايناتيت

 شا ان یتیرهش سوغرا هد (۲4۷۸) ندا فداصت

 سس روا وادی راد و رد ورم یرلفد_) وا

 هرع#ا لبق یامز .ر و هنل وا تیاور صخ رب هدنمان

 ۰ شعا هدنخرات (۲:۱۸)



 N اپوروا س باتک یجرب

 دالوا یس دع دف اا ا نانو یک | هلربخ روم

 كنو (نانو) ۰راروهدا تبسف «(ناواب) نافاي ندحون
 هدشا ور نالوا راد ه یصا نانو كت ودو ریه ۰ ردیفرح

 ۰ ردیش رب نقاب کو

 مادود ؛ےتک "شیژرت * ساله كناوای - ساله
 "تک ؟هارغصیایسا شیشرت ندنرالغ وا موسوم هل رامات

 بونج كنرهش هتسبر عادود "هنلحاس یزکد ایلاتا

 لردنک هعف وم یعیدنل و كن دالب د وات را عقا و هد دف رط

 (۳۰۰۲) ندنرجه ًایرقت یخدسالهیکیراکدلیا نطوت
 هدننهج ب .كناتسنات و هلکل هبلغ یهدنشاب مدعم كنس

 تماقا و انک س خرط هداروا و تعزع ه هعطق نانلو

 ۰ یدلبا

 ی طو و نعت هدرا لئاوا كن دش اط وش

 هلتشحو یسیه بولوا هدنروصر نقاب هه راس تانا وح

 | هم را نیمه زاها رز روا نوف دا فول

 توا هلیعوت لوق یراکدب ۰ یدا رارا_ةلاق بواب
 اع را نھ اف رو تا اود یر کد ن روت

 .ندنراچلا یرلهرکص نکرریک رع هرزوا لاح وش
 ندنراقدالشاب هکع بولو طولب یسیرب هدنمان یغزالپ

 « ریدرپو ترهش هلتبسن اک ١ هليا ذاا سار یییغزالپ ۰



 ربغلا تار ۱۸

 سرود مولا -هدنراوج ایلاست یسهشاط یرود

 دیرک و هراغم یرلهرکص  هرایدبا - هدهعطق نالند

 ۵ «ارایدلیا لقت هنراهراد

 ۰ رد دودع ندنعورف سیلوا هلق نالند فال

 ا دا یو نس راد سوو كرا
 هع اساحا كنهرتاد وا هسا رب ندنرجما هدراتقو

 هلآ ما وا ندنرفدل وا نک اس هدنسهچراب نالوا شلدنا

 ۰ ریدر و ترهش
 یعورف كنهروک دم لئابق نانل وا دع ما وفا لوصا

 ۰ ردنرابع ندمرافدزاب یرهحولشاب ۰ ردق وح

VL 

 راصعا و E تاد كناتساتو

 یسهفارخ "

 هرع4 ۱ لبق

۱ 7-۰۲ ۲۳۹۰ 

 ندنس وگو تیاد هه عدو نا و

 كميات و قناعت هرانامز شه ردق هننرزواحت كراسرف
 هلا تافارخ یژکا هدکرانالوا مولعمو لوهح یغوح

 ۰ ردط ولحم



 ۱۱۱ .ابوروا  باتک یج رب

 یسعدرد ساله نالوا ترابعندم ور دالب یسعج وا

 دال ۰ رد رلهرباد ) یه ر زج هبس هروم ) س و ولب

 ۰ یدیشغ وا قالطا یمان (ایشضا) هب هم وق م

 «یطسو “ىلا هروک ذم ةعطق هدنرلباتک ایفارغح ضعي

 ۰ ردشفل وا رابتعا ےسق جوا هلیرابتعا ییوج

 ندهروک ذم فا ایا یطس و مش ۰ رول وا قد ره

 هروم یونح مبق «ندرالحم دتع ردق هنخزر سودروف

 ۰ ردن رابع ندنسهر زج هم

a 

 سیل وا ۰( نەکا ) یهژاو ندنماوقا یغزالب یرلهلدبق
 ۰ یدلبا تاعشلا ند رس ونلا هد راه اط یرود «سنوا

 :ادتا بولوا هلق زر كوب كن یسهشاط سیلوا

 ۰ رایدنا نک اس هدنسهیلاعت تهج كنسهعطق ايلات

 یک مدعم ندرك و لا TE سنو واي ی راه رکص

 یوطاتا ها 2 ییاتسلاب و هد رم صع ی دارد نوا

 ۰ ردراشمک هن رافرط



 ربعلا تام ۱۱۹

 لصف یجنکیا
 ردهدنناب یحرات یلوا نورفو یماوقا و دالب ناتو

 راصعا نانو یماوقا نانو ۰ یمایفارغج یدالب نانو
 ۰ دنا ۰ هتراپسا ۰ یرله را هور ۰ یسهیفارخ

 « ربا ءان ودک ام ۰یراهب راح سرف ونا و

 ۰ یهادمو تدندم و فراعم نانو

 ۱ ات

 یسافارنح یدال نانو

 (قانش و دالب) اب ریلیا "الا .یسهیادعدف ناتسنانوب

 ۱ فرش (زکدقا) مور رب ابونج : (برص) اسم و

 |. اقارب نالوا ترابع ندنسیفرش ءزج كلی مور

  ردهعطق رب دودح هلا ) یزفروک كد و ) كتاب ردا و

 كجو ترد دالب یتید-)وا یواح كن هعط وش

 ۱۰ مراد لوچ وک ماط رپ ید منق رهو ه هبط ماسقا

 ۱ . رروسعنم
 ۱۳ سوری دعا كنهرزوک دم بزا ماسقا

 | وازج كشدالب دوانرا یسیمکیا (  هلاعرت) ایلاست و

 . . ابن ودک امندیا لیکشت سبب ض ءزج كنيابامور هلرس هیلاعم
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 ° ابوروا س بانک یجب

 هایایساو هبنوتوت ما راس و ادرابمول ؛ توغوّرسا

 «كنرف هب(هسنارف) ایلافو هلادنو و توغیزب و و4 وس

 «هنوج «(نوسقاس) نوصکص «هلقنا هناینات رب و یدنغرب

 ۰ ردرلشعا نطوت و لوخد یماوقا یزیرف .

 طالستخا هللا ما یراقدلوب یرلحماف كنابلاغ و ایلاتا

 نال ندنرلطالتخا كن رالسن لردبا ساستسا هلرلتداع و

 یدیلصا ماوفا راندیک هایناتر ۰ یدلیا تنش یسنج

 ۲ ردا درط هن فرط دنلرکو لاوتروو و ق

 اغ دشدالب كرانا یرهرکص رایدنمرو و رال هسنارف

 یدنمرو و نوسفاس واعذا و 9 ندنرلط رلدحا لردا

 هروک ذم تما هکیدلیا بکر هدحاو تما ندنماوقا

 ی اجا تلا دا قوا تک
 . ردراشل وا

 د ماوفا ضمب راسو راراتاتو رابرع ارخۇم

 نورف یرتاحوتفو تاعوقو كرلنو هل تاب هباب وروا

 یرلیفک ندنهیدلوبعوفو هدهربخا نورفو یطسو
 ۰ ردقحد-نلوا لصوت هد لاك یحصجواو یشکیا

 ۰ یاعت هللااشنا



 ربعلا تار ۱۱

 هروک ذم مما یماوقا را "هنف ( دنالبال) هال
 * ردیسایاش

 هدنس هلا ثهح لزکد هرق روالسا هد هم دق ةنم زا

 هه قرش لاعم یتیرازو هرکص ۰ رایدنا هدرالحګ عقاو

 رايد تا طیص شاو شاو ینیرارب كلرابغا بور وچ

 یِتلک هد غو وال ساو یغا هدقرش هدهروک ذم ۀنمزا

 د واندنقس رانو «یدا راو هبنامرج مما: هدنرلارا یراتنا

 ابونج نوا عف یهسنارفو الام نوچا ق یاب

 ٠ رایدلیا مدقت

 نطو یراتما اه رفا و ایسا ینسیق رش بونج كناب ور وا

 هبرلیه هدایلاتا و ایه ضا ۰ یدا رشعا ناكا

 ٠ ردرلتشلوا رهتشم تما یکيا هلربما هنامورو

 ندا رشت یتدغو فراعم یاول ادا لا هداب وروا

 منم هرلنون هدیراحاف اینامور .ردشا هاله هقاط

 هراطفا یکهد-نفارطا طس وتم رګ یراتعفنم هدعب اه

 هدقد_) وا ضراع للخ هنبرلتوق كرابنام ور ۰یدلیا ممه
 ۰ یدیشعا هیلغ هرن و درام ا

 امور هرکض ندکدشا رو مهدیه نورف ندارا

 ۰ رلیدلیا ساسا عضو هدیدج ندر
 ؛هلودیه هیایلاتا هرکص ندنددج ند كرلولامور



 تاع هلع تل ود یرلعاط ناقلاب ۰ ردعطاق ردو ار

 ۱۱۳ اپوروا -- باتک یجرب

 ۰ ردلصاف نسایسا و اب وروا یرلغاط لاروا ۰ ردهدندالب

 E A ردا لصف ییرلا را ح ورو و ح وسا یرلعاط وان دنفسا

 دام یر 2 رد را و ناو و € وا هداب ور وا

 ۰ ردهدنسه رب ز> هدن راستا ۵ كہا رب هدیل وات ی را دد

 نوجحما ینیدنلو هدهدراب ٌهعطم یسهعطق اب وروا

 ۱ طس وتم تاهح ۰ ردق وع وص یسا وه هد هل امس تاهح

 ی ونج كنابسا طوف ۰ ردل دنعم یسا وه كن هم ونحو

 ۰ ردهدابز ترارح هدن را وح

 یسهزابس نالتسم و یداعم و لصاوح كنا وروا

 ۰ یلاعت هللااشنا ردقحدنل وا لیصقت هده ثحابم

۳9۵ 

 یس هعدق مما و ما وا ا و روا

 را ردیعشنم ندنرالس) دفلتح رشک ما یباوفااب وروا

 كنا وروا .ردبعرف یدنه "یوروا کوب كا كراتماو .

 رشن كرات ری ییاها یهدنس ونج مسقو یر ےس

 لاعشو قرشورلیرسا و یتلک هدنقو یییدالشا هکغا راونا
 .یدا هدنرد [۱] ها مما یناکس قرش "

 .یدیا رولنند تیکسا هرلنو هحامدق. ردیماوقالوغم هب عا ]| |

۸ 



NIربعلا تار  
۱ 
 3 أ

 (زکرو هرف ۱ دوسا رک عفا و هدنس هعطو اب ور وا هب

 هطس وتم رک هلرس هطسا و یزکدهرعمو یزاف و لو اتسا

 - ردع ره یم( ۳۳۳۳۰ ۰ )ىم هحاسم 7 دهرف * ردنا لاصتا

 "(هرج وسا) ا سید وس ر | كش رله رب اب ور وا

 یکوب لا لر و :ردهدندالب حوسا فور انالا !ایلاتا

 یس هح اسم هک ر دس هربڪګ ) اق ودال ( یک هدند الب هس ور

 ۳ ردمعد رع لبه 4 2

 ندا فداصت هنن رار ٠ ردقوج كب یرار اب ور وا

 یکهدرهعطق هقشب نکل ۰زردا امسا نغوج كنيضارا

 قوح کو ردعفا و هد هق رش تاهح یکحهدنا لاصتا

 ۰ رول وا بصنم راهریهم
 چرا 0 بلا یعع ولاي لسدخاط اورو

 یعاط بلا + ردیرلغاط واندنقسا ثابرک لار وا «ناقلاب

 | لذ راد ۵: اغا ۰ ردعوا و هدایلاتا لامس و ا رسد وس

 ۱ غاط وش ۰ ردمدق (۱۵۷۰۰) یعافترا ۰ رولند یغاط

 الت اتم یرادعم یی! سم لبع )۳ 9 ۱ ندارم وس دالر

 ا مدق (۸۰۰۰ ۷ وع ) ردا لیکغت درک ١
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 ۱۱ ابوروا  باتک یحرب

 ۰ ردت هس ور و ح وسا هک ردقطل اب رک ٥ دمسد رب

 .ردجالوق( ۰ ) یگ یل رع ليم )۱ ۱۹۰ ۰) یسهحاسم

E ETرک ۰ ردراو رلد رب رج دردم هدزکد و ۰  

 ۰ ردبا لصف یزاغو فیلش یتسارا ینامرج رح هلةطلاب
 ۰ رولند ید كارجاکس کو

 یزکد مور طس وتم رګ عقاو هدنس هعطق اب ور وا

 ین لب یار طی الع هک وام ودور لد
 یضرع لقا و (۲۸) یلوط كزافو وش ۰ ردلصاف یزاغو

 ندسونابقوا راوص هدنسهطروا كنو ۰ ردلیم (۸)

 رحم ۰ ردنا نایرح کام هدندناح یکیا و هطسوتم رګ

 مور رازج و اب وروا - یمهحاسم لوک ذم طس وتم

 یلدرم لي 0۰ 2 - هرزوا قلوا اشتسم یرازکد

 هلزفروک هردسو (۱۵۰) هد اهرفا هلسلدنا یطرعو

 زوک دم رک ۲ ردتلنم ) ۷/۰ ۱ ید اقا یرزکد اردا

 نوجا یکیدنا لصف یسارا كناشرفا هللا اوروا

 جد هدر وس ۰ یدل وا موس و» ود ) طسوتم رحم )

 ۰ ردرا و راهر زج ددعتم



 ربعلا تار

 ۔ هحاسم كن“ نالوا دتع ردق هاراق رهن نداکسبنوح

AREY 

 دل رالح حدن سم یک ەد ورد و ) ,N0 ۱ ید

 یس 4> اسم كن راهرب زج و ( ۰ 2 ۱ یس هجا

 ۱ ۰ ردع ليم (۲۰۰,۰۰۰)

 ندلادش" + ردطاح هاو یتهج ج وا كنان وروا

 یهفاسم كسوئایف وا ندا هطاحا یهروک ذم دعطو

 ۰ ردشعا لکشت بولیرا ندنو زکد قا ۰ ردلبم (

 19 ری

 فاش e IDS I اب وروا

 یرازفروک و یز ةر یک قوجكب هروک دم *هعطق

 , ۰ رد (زکد یا ) دیفس رګ یسیرب ندننالشم ۰ ردیواح
 ۰ ردش وا لخاد هندالب هیس ور ندیلاعت دم رحم زک دوس

 ۱ یدهحاسم « رولوا بصنم رم حج وا نوا هنورد

  هفطنم یلحاس مظعم ۰ ردهدانز ندیعب رمهلبم (4۰, ی 3

 ۰ ردد ودح هلا نالا طبع رګ رغ و عفا و هد هل دتعم

 زردی د یتأمرح ر کو ۰ ردلامشرڪ هدرسا رب

 هدنراارا اااترب رازج ابرغو هقراعادو حورن افرش

  .رنجالوف(۳۱) قع لدعمو (۱۹۰) قع مظعم ۰ ردعقاو

 2 ردیعب ره لم )۱ ۰۳,۷۰۹ ) یمهحاسم ۱



 ۰۹ ابوروا س باتک یعرب

 یتالوا بیرف هتعص كتاقیقك یهدنتح یلوط ۰ ردیعب م

 ۰ ردیسنا لوق كناذ مانّیر

 ناو کف لرل او نبی تلا ضرع كناب وروا
 < روک 3: ضرع ندنسهقیقد رد هب ونج ندلاع”

 ردق هنسهعرقد ۳ كنسرغلوط و یلوطیغوط

 او رغ لوطو بری وو دمضرع ( تایوروا
 در كروک ذم ضرع ندنس هی د هو هف رشندب رغ

 ردق هنسهحرد 7 كنیهرمشلوط و ۰ ی وطیرع وط

 (۲:۹۰) یلوط مظعم كنهروک ذم عطف هيلع ءان

 ۰ ردلرم Yar) ۱ ىف رع و

 ا دمج صز الا یدوبج ووا

 فاق هوف ًابونج ؛رزخرح و یرېن لاروا هل راغاط لاروا

 EE سونا وا اب و ؛ طس وتم وکو Sa رف و یم هلسلس

 یهدنرارا ایساو انوروا نکلا ۰ ردد ود ها یکی

 هدهح ردقح هل وا ماس ندفالتخا نکد هب یروش لصافدح

 نانل و سنت ودنش هو دراوم فن (AY) . ردشماعا ررقت

 CN) °°, °( یس هعطق اب ور وا ًارظذ هرلرب رقت ر

 ۰ رد واح یسوفن

 كثلثمو و هدنلکشثلثمرب ه وا زلاعاق هروک ذم ةعطق



 ار

 كنس هلام" دودح ابوروا هدنرصع نواربسا

 د یا رونل وا :رانتعا قطلاب رو ,یلاعم رحم ماتا
 هلیمام هطسوتم هلام ماسقا هلأ رع یهدهطروا
 اب وروا هدنوک هکنوکو كنهيسور ۰ یدا کد مولعم

 ۰ یدا لوهح یعوج كنناکلقسم یکهدنس هعطق

 هجرلت الو یراکدلیا الیثسا هجاب وروا كراولام ور
 رس اوس ورد هکر ودا مالک ۱. آرظنا مت لاط طخ ندا تفت

 - دعب كسوکینامرح و (4 ۱۲ ) دالبلالبق كن وربت

 یرلکدلبا ثادحا هدنراخحرات ( ۱۳-۱۵ ) دالیلا

 دن رلعلفا هیلاعش یاتامرج هدنرانامز هیلاع تایراسح

 ابو اندنقس هدرلنفو لوا ۰ یدتغوب دهه تامولعم
 تامولعهن رتهح یکتکرا سونافواو هیس ور «یلایم و

 ۰ ردشل وا لصاح

 هنرزوا نادلب ءارقتسا ندا دادتما هرکص ندنو
 ۰ یدایال تو مسوت ایفارفج تامولعم هجابوروا ۷

 اب ی
PI IEدودح و سوغ و  

 ارظن هنراعوقت كرببفارفجب دقعم "ریانساو اتو

 4 لىم ) 3 A ۰ ۱ یس هح اسم اب PE ا ور وا



 ۷ ابوروا -- باتک یجترب

 رک دیا ( اب وروا ) هدنراطقا لودح كمسورم وا

 (نولیا ) سورموا » نیت ضعب ۰ ردشمام وا

 د قظف ان وروا هدهدیصق یکيدليا ےن نوا

 صیصق ههیانو رازجو سو ولي یم او بودا

 هلیسهب ونج تهج كلا لاتا نکل“ راروبد < یدلیا

 نالا و اواو دیفس رحم رازج و نانو ) ایه ضا
 دالب اوزوا نالوا یسادعام كن ( یرهراد هقارئو

 ۰ یدیعو یتامولعم كس ورم وا هنسهیلخاد

 دالا لبق فدانصم هننامز كس واتا خروم

 . یایلاغو ایناپسا لاجالا قیرطب هدنراګ رات ( ۵۰۰ )
 هللا ملقا عقاو هدنرق كنج رخ كنربن نیر "هسیوئج
 قازا ) سنیمسولاب *یلحاس زکدهرق °( هنوط ) بوناد

 لسخاد هئامولعم "راد هرم ضعب یره راد ( یزکد

 هدهننکلاع هقارم هل رایج طسوتم رحم اقاعتم ۰ یدلوا
 ۰ یٍدنلا تامولعم لماع

 و یاش یا وروا هام ترو
 كنرهرناد لاسو ايلاف هرکصو همر نالوا لوه ۱

 ۰ ردشغ وا لاصحا تامولعم هع وبر هدنرارب هط روا

 مولعم هلتبسن ه هراس ماتقا طسوتم "ییونج مق نکل

 ىدا |



 ی ۱۰

 لامع امو ایسا هلتهج ایفارغح یعقوم

 هر زج هبشر د ودعم ندایسا هد هم دو هنمزا ۰ ردهدنساب غ

 0 ردشفل وا رانتعا هعطقرب هجولشاب یرلهرکص نکیا

  ودنیاح ییا هلتهح نده جرات

 "ارم اوك یتبنیهرکی هد زول كنهروک ذم عطف

 یتیلباق هنذاختا مشبیانکس كنسیلاعت یاصقا ۰ ردرارهص

 هيرب یشاوم و هتعارز یسیتلا روتوا هدزو ۰ ردفو

 ها تییصازا لب هارز كنا ورول رد
 ۰ ردهدنرهراد هسنارف «ایامرج «اناتر یلزوک

 تیرق هننرهراد ودنک كنهعطقوش رایاتو یکسا

 ضعب : هیس هجو ۰ یدنا راردا قالطا اب وروا هنرارپ

 4 ( یوروآ ) یی ؛لرونیغا یرادمکح هک هاو
 هرو نم هک راداتعا كرل هکبنف و یاو ۰ رد

 ه(س ور وا ) یرلیضعب ۰ یدیا یس هدف وشعم كلام رشم ی وروا

 ۰ ردذنسانعم ییونج یاوه سوروا ۰ راردا تبسد

 ۱۳۱ اد هد مش را دنا ا ا ا

 تال هدیرلیضعب ۰ رروهدنا تیس هب ( ااو سيروا )
 فدع ند ) افاروح ( لماس یتسانعمر ضاب هح هر اربع

 راو یرلهعسهحو هعشب اهد « رد رلشعا نام یهدل وا

 ۰ یدمهلروک موزا هنلیصفت هد هسا



 ۳ اوروا س باتک یجب

 ی رات ی وا ۱

 رعور نانو س یسایفارغج و یماوفا ابوروا
 .ارما قرش مورو ( لوباتسا ) سنارب س ایلاتاو

 ی یتاعرفت ورا ول ابلاغ انام رج sa اتایسا -- ی روط

 موجو ترج هاب وروا ندایسا س یناعرفوایاترب
 ۰ یس هفلتح عدو ما وفا 1 ندا

 لصفی شر

 سوفنو هحاسم ۰ هلصاح تامولعمو هع و فیرمت
 یا وفا اب ور وا ۰ نزلّیشم هد ودح و

RL 

 تا ام نالوا لبصاح

 شد یعیدا وا یوا كضرا E یس هعطق اب ور وا

 3 ردنک وح وکلا تنمادعام ندانلاس وا و یر تن دهعطو



 ربعلا تام ۱

 لئاہو Elis هل بق رب هل مان زا وه هد ر زج لخاد

 5 ردهلبق و ی رغم لا )9 توطس كن هم وع

 ندنسه رب زج هس 8 عفا و هد دره كنهروک ذم “هلق

 ندەر كن هل صا لئابف هد هسا نونظم یرلکدتک هرلاروا

 ۰ رداکد م ولع» یراکدتک ههر وک ذم هرزج تفوت و

 یس هی رات علاقو ی وا نورف هدکنسهر زح رقشغ دام

 ۰ رد) وهم

 ا ر

۳ 2 3 

TT زر و وا Oh A 

ِ — 



 ۱" اقیرفا س بانک یجرب

 یه هد وا ساق هلا اد ندا یمانتشو ه كن ساب

 موبر هما او دارا هزوک قم رح

 یشر ۳ هسک هدنسعاشا تلاد ره + ردرا و رانا

A EAE ES۳9 سا  

 نزسکغا عیاضیتتذل بولوطیراوص روهه رل هسیکو ش

 ۰ رونل و دوحوموص مه رد یللازو هد هسک ره و ظ وو

 ییراوص بولد یراهسک روک ذم هلا یعراق ریو

 ۰ رارګا

 كسک و هدنعافت را مدو )4 ۰۰ 2 اف وتس نورد

 تکلع بول وا واش یسوف كب اک هکر دیس ه دم

 د.صد فات امان نالوا یه رګ ۱۰ ۹ رددتهو حب ۳99

J ۳۰ ردلماش ی وهن )۳۰ ۰  

 راد ؛نا ولقس یر وعش لنسهربزح رتشغدام

 هراهلوک هحداوع و نول اوا ولتس .ردماووا زاکبلام

 یرلن ور ؛نوزوا یرلجاص «رعسا هر زج “لاها ۰ رارزکب

 ۰ ردقالراب و وي یرازوک «نیلاق



FT O O O TE E E ED INT 1 Eنیا ۲  O 9 DEی ی  
 r 0 9 لا ۰ ت

 اعلا تاش ۱۰۲

 نالسرا لف 4 تا تو وا حاسع هدنراهنا وشوف عو

 ردقو هدرلار وا نالبف و

 “هویج " روع " یالف « نوشروق " ساح یتداعم
 ۰ زدم رک راجا صع و : د حز : اب رهک

 ۰ ردس وه )4 ۵ ۰ ۰ ۰] ییلاها

 ۰ ردرا و رهربزح لوح وک

 ۰« ردد ودع۵ ندرلنا یراهرب زجنا وکنه و ساروم و

 كني ونج ضو هدنسهرزج ناوکنه یمهندم انحو

 تب ی افت لوط  هعفد زوق هج رد وا

 رازج ۰ ردعفا و هدننسهعهد زومط نوا هحرد

 ۰ رددوجوم یسبه كتالصاح هراح لاا هده زوک م

 كند ونج ضرع و هدنقرش لرفشغدام یسهرب زج نویرو

 ضرع وب هسلارف تول واهدنس همیفد جوا قرف هج رد شب

 كلنقرش لوظ“ هدنسهعود نوا هخ رد یک ااو وک تم

 سود روه نانلو هدنس هعرود زوفط مرکو هج ردیدب للا

 ههزماکنا رهرزج كوچ وک ددعتم رابس هلسهریزح

 ۰ راردعپات
 بو الشاب هدینات نشت ون كنسهربزح رتشغدام



 e اقیرفا س باتک یجعرب

 *؟ تدنم یعارط و فیطل یساوه كنهروک ذم ربازح

 ۰ را ردعبات هل ود لافوترو ۰ ردربنک یلصاوح

 نانل و هدنسهح رد كنمفرش لوط و نوا كنيلامُش

 یسا وه كنهر زح و ۰ ردد ودعم ندرانا E رج وت رام

 "هرب زج حج وا هدر ایلیزار هلا خاص ءاحر سار

 * ردنسه رب زج ناتسرب یکوم اا ۰ ردرا و دی وام ربع

 رد ولءدلباراصا ۰ ردلیم یکیا نوا یطیحكنهرزج و

 هرح رویطو یرلی غاط و یریزنخ ناب هدرلاروا

 ۰ رونلو

 ) رةشغدأم ( EREY د ودعم ندا_ةدرفا ا

 یکیا نوا هجرد یمرکی كنسونج ضرع سر
 ۰ ردعوا و ۵ دنا یس هعیقد قرف هح رد 3 ىلا هژرس هقرود

 ۰ ردیفارغج ليم (۲۲۰) یت معو (6۸۰) لوط

 تولوا لابح لمالس دتم هونج ندلاعش هدنن ورد

 ۰ ردا ناب رح هرشک راپنا ند را هل سس وس

 « دیوچ * نوتوت * لیحران " یشماقرکش یلصاوح
 ۰ ردترابع ندرفاقع ضعءب و ناتک * لفلف

 رب یلکن رهایس « نویق * سوماح * زوک وا یناناویح



 هل تام ۱.۰

ANNE 

 اھ رفا رتازج

 ۱۳ ا ر یبر تیربررج اجزا
 كنسغ لوطو .هدنسهعفد نکس زوتوا هج رج: یا

 ۰ ردیسهریزج اردم مقا وهدنس هد یللا هجرد یتلا نوا
 ۰ ردروهشم هلا ا وهتفاطل هر زج وب

 کس لا هحرد یا نوا لر وک ذم ضع یرگید

 ا هجرد یتلا نوا كرو زم لوطو هدنس- هةیقد

 لر هر زج و ۰ ردیسهر زج وئاسوترپ فا و هدنس قید

 ۰ ردندنک الما لاغوترو هدیسکیا
 لوط ا كنام دو بس د ولوم ندفروک دم را رازح

 یهرزج ددع ید بقا E رازج س یراکدلدا راذتعا

 1 رازح صعب هدفا رطا ۰ رد واح ی وه ) ۳۰۳۳۰۰ ۱ و

 ندرلن و ۰ ردعدات هناساپسا ی-شسه هک ردراو ه ریعص

 ۰ ردمدق )°1۰ ۰ ۱ یافت را كعاط وش ۰ ردراو

 بول وا ترابع ندهرزج نوا یرلهطا نور لیشبو
 یلا لا هجرد ترد نوا كنلا م ضر یکوب لا

 زوطیمرگب هح رد ج وای رکی كد رع لوط و هدنس هعرقد

 ۰ ردعفا و هنس هع ود



 NY ۱ اقیرفا -- باتک یر

 یکونوف ۰ راردعبطلا ظیلغ و هروصلا ج ده

 بهل ؛ تفرس * شوح و دیص و داحصا هسلا ندنراب رد

 ۰ راردیا شيعت هلی
 ردیشهندم سار یروهشم كن راهئدم سار دالب

 هردهدنکتا غاط عقا وهدنرز وا یزفروک ساز هندم وس

 یسوفن تب ییرکب ۰ ردطولخحم ندهفلتح ماوقا یتاکس

 ۱ ۰ رد واح

 یدالب سار ابونجو بسط "الات هرفک دالب

 هرابساق وق .هکافص یھ 7 كنسلاها ۰ ردهدنسا را

 *لرنالوا هاشم هرایساقوف ۰ رزکب هرلنادوسیمش رکید
 هاشم هرامادوسو هجا یزلن و ر و ریدتسه ی رلکو ک افق

 لاها ۰ ردنبلاق یراقادود وقجریوق یرلیوت كرانانلو

 ۰ ردل وهم یرافدل وا هدیهدمه هم وق ره

 فیط)یساوه رال یهدنرفرط غاط كنيحاو وا

 روس رار ۰ ردیخ و یماوه كن رتهج لحاوسو

 ۰ ردفوج تاناویح یک لیفو

 یسهیخ ران عیاقو یلوا نور ارگ نمد کیم ولت

 ۰ ردل و هج



ED 1 E SS ETH 
  : at 1۳1دن ۱ 0 ا

  ۱ Eمگ 1

 راعلا نار ۹۸

 ندراغاط ۰ ردلزوک كب راهوواو رهرد یهدنرارا

 لراهووا ؛رارونلوا اتسا هلراوص كرا هریهنو رارهن نالک
 ۳ ا ا ایم شو للاخ ندیم یا
 یرارو قرح ندواه هدنرلعتوم زاب ۰ ردول وط طا

 + رولا ی
 ۱۱ یکی ددر و دم راها لاف رهن < خارهت

 رايمڪ كوي هدرهن نالید ضبرعو راقياق جد
 ۰ رلشدا

 ۰ رد یکر یکه داقیرفا دالب راس یتاناویح كسار دالب

 تولوا یشماق رکش " هوهف « نانک * بوبح یبضاوح

 ۰ ردراو راک لزوک وارد وارد هدنراګا كن راتوا

 یتعاونا لرخ ندنغیدلوا قوج كب موزوا هدرلاروا
 ۱ ۰ راردا لاعا

 نده رهک ؛روع « نوشروف نره و داعم

A 
 ۱ توتنتوه یسهنمعدق “لاها روک ادم فا

 سوفن زا هدندالب شار یدعش ندرلنو ۰ ردیسهقاط
 ردق وح كن رت ونوه هدهءلخاد تاهح نکل ۰ ردشلاق

 هد هم وقع دالب ۰ راردهدن وابعو لهج تلاح یمهلجب
 هدراهرافم هکرددوجوم ځد لئابق مناط رب هلیمان ناعصب

 ۰ رردیا تماق|



 ۰ رد رلشمامهدم هرلا ر وا یسی رب چم ندرلحابسندن راقد وا

 ۰ ردل وهحتیحرات یلوا نورف كنهب رخ یاقیرفا

 و

 هب ونج یاش رفا

 یدالب هرفک و توتننوه ؛ سار هیونج یامیرفا
 ۰ ردم وسم هنماسقا

 ری هل وا هلتیس هلاص ءاحر سار : سار دالب

 - ورو هدنسهبدالیم هنس (۱4۹۳) كناعیرفا ۰ یدنل وا

 ندشرط و «ردندنراح نانلوا فشک هلتفرعم راوللاغ

 ۰یدلیا كل قل ود ریلکذا یرلهرکص ۰ رولیدک هدنه

 ربلادنالوه یییدالب سار هدنتسیدالیم مرات (6۰)۱)

GSEسلم دل یکتا هد ۱۸۱۵  
e۰  

 رل هل ساس نا ردنا قرخ یرلهلبلس هب زا وتم لابح

 ۳ ۰ ۱ ند رخ یدک ر

 رها

 عقاو هدهفاتس» لیم ( ۰

 ۰ ردعقتم ندنسدحمرب هکر ددوس لابح ی و

 هفاسلا دعب ليم (۱۰۰-- ۸۰ ) ندرحم یسیحج وا"

 درغاط وش ۰ ردسدق (۱۰۰۰۰) یعافنرا بولوا

۷ 



 ا ا / ۹3

 « نادوس دالبو اساکنیس ندلاعث یسخر ۰ ر ریتم

 < الفس یانذنک ندسفرش بونح " هلوهح ءازحا ندقرش

 ر نورد ۰ رددودسحم هلا طرح رع ندغو تونج

 یرارم دار وسم ؛ررش “لکو ر ۰ ردا قرخ رار اط
 ۰ راردد ودعم ندرانا

 : ردنکلع نين یھ روهشم لا كن هم و رم اون

 هدتکلع یعوهد و هدلاعش كنحهاخانیک هروک ذه تکلع

 ۰ ردعقا و هدن غ كنسکیا یتکلع تشاو هدنلاع كنش

 یوف ندنسیلاها نادوس كلام یسلاها كنهراد و

 هب شب عابد هنر ههلا بول وا تسرب تد یسرک او

 . ول ردنا عدت

 (_الع یاننک ندلاعش یدودح كنعتف الفس یابنیک

 طبع رحم ندض " هلوهحم یضارا ندونجو قرش

 كماسقا یقیدل وا ممقنم كنهموفم راد ۰ ردقیتنالتا
 .ردوکناول * الیوکن «الوکنا " وکنوک ۰ یرازوهشم

 رګ رد راح هددعتم راها هدنن ورد القس یادثیک"

 ۰ رارول وا نصنع هطیح

 . رد یکه راح ےلاقا راس یلصاوح و تانا ویح

 . لئابف لاها سد تلاوت ادا و

 قنفات ردا لکا یتا ناسا تو وا لد دخت و



 ۹ اقیرفا س باتک یجعرب

 ندنارزح هدراروا . ردوا تیاغعب یساوه

 هدد-بغ یاهرفا ۰ راغاب رارومب رده ینا نرمشت

 ۰ ردب را راک ولاکنس نانل وارک د یسیکیا ل رانا یراح

 كراهنا وش ۰ رولک ود راهربهت و رارهن ددعتم هرلن و

 ورو ت زا ره
 ران وب هک ردزا و رله رب ددعتع هد ود رم راد

 هدنع وم زاب یرلیضعب ۰ رونلو قاب تقو ره یرلیضعب

 لوحوکو لزوک هدنرزوا هرګ طوطش ۰ رارروق

 ۱ ۰ ردرا و رلهر زج

 (۱۰,۰۰ ۰,۰ ۰ ۰))یلاهاینبدل وایواح كن هب ضیاهرفا

 ۰ ۰ ردس وه

 ی رسهعب ۰ ردبک رم ندلئابف قوح كس هم ودر لاها

 یراقدتوط كرداربساو ابو هدکعا رله راحت هاب راضمد

 ۰ راردهدنناص بؤر دن وک هن راف رط ی ونج یاش یمایراریسا

 . كنهرب ادنالند ( هنیک ) اینیکندنماسقا اقیرفا یخ

 ضع هرس هج رد تلا نوا كند ونج ضع یمازجا

 یسضارا ۰ ردبعقاو مدن یسهبجرد نوا كنيلامش

 ردیبک هیاوتساعلاقا راس یتاناویح ۰ ردلزوک یلصاوحو
 «ریوفن (۰۰۶:۰۰۰-۷) بول وا هایم یبیلاها ]

 . دن راهرباد الفس یاییکو  ایلع یاینیک هموق رم دالب



  ۹٤رهعلا تار :

 ۰ اقرفارازج ۰ هبونج یاهرفا. ۰ هبرغ یاهرفا

INO 

 هب رغ یاش رفا

 ۱ ەد دعم ماسفا ید هب رع لحا وس كاا هعطو اه رفا

 | ابمکتبس یسیرب ندولنو ۰ رد هتایالو اط رو
 یراح هدهراد وش یرارېن ایکو لاکنیس ۰ ردیسراد
 ۱ ندلاغس ید ودح . یدنل وا ریمل دل وا نوا یراودل وا

 | ندنض الغ ندیونج “ناد وس دزلب ندقرش د اره

 1 لنبلامس صرع یمهیموع ماسفا ۰ رد یش النا طب رک

 | ۰ ردعقاو هدنس یراد-جرد یحزکس نوا و یحزوقط
 سضخا, ناز تولوا هووا زود یک كنسبضارا

Er. ۲ 3 

 || هدرزوا یر نویلاریسو هډ هي ونج تاهج .هلسهیحاب
 ۳ ۰ ردن رابع ند رله و وا زودیسیضا را ادغام ندرلهب عفاو

 ۲ 1 ۲ لج را امرخ هدن تس ضا را ههو مع را

 ندناناویح و یرلجاغا لاقتروپو نويل « ربا ؛ یدنه

 ۱ .هرز وا ین دف ول ام تانا وح و راسا ید وم ران راد

 : رونل و



 لو اقبرفا س بانک ی رب

 ندا نابرج نددالب لخاد بولوا هدنسهحردترد نوا

 روک ذم رهن ۰ رولیکود هبهریح وش ریډک رهن مان یراش ۱

 بضكنهرتاد تب ردرا و درصو ر هرات نوه هدن رز وا 0

 ۰ ردلزوک یسضارا بولوا یدالب هئالف هدنفرط

 هلق رزا لس یرهش موطرحنانل و هدنسه راد نادوس ۱

 زوت واهحرد یتلا زوتوا كفش لوط «هتیفدیتلا زوئ وا
۱ 

 ۰ ردعقا و هد دود ید

 لع دج ٠ ق وتم یمیلاو رصم قبسا روک دم ره

 نکیا تراددع ند وک ر یهاخ نوا ردقهتامز اشا

 ارد یروس دلردا ترا Am E هدننامز هبلا راشم

 یماوه ۰ ردشلوا هشدم ر یواح یموف ك

 ۰ ردفطا

 رد واح یه ریثک" توعشو فانصا هاد وس ما

 رو دباب تبدا جولی مان ییا ا نیا ص
 یربصعد و كما ی ط و یباوا نادوس رمل | درع نا

 « رای دلیا تداور یی رفدل وا ندندال وا نا سن ط9

 یس هبک رات عباق و ی وا نورو یجد كناطس و یاه رفا

 ۰ ردل وه
 سو )و ویو سس



EAرال ترم ۱  

 ا
 یطسو یا رفا ۱

 ۱۳۱۳۲۰ دات نادونس نماز اه یطس و یاش رفا

 دیش بولوا هنکو ایپماکتیم ندغ «ارعص ندلای
 لوح و هدهراح هقطنم هروک ذم د ژاب ۰ رد] وه ید ودح

 ا «یساوه ندنفیدلوا هدنناح یکیا كناوتیسا
 ۱ ردیف را وا هددماوتسا ماقا راش

 لخاد ا حد ۵ ندراحانس رزيسق دوم رب كراك

 0 «ردشمام دلا تام وغم هر وک ذم مش ندنفیدلوا

 ًارظن هنام والعم یراکد ر و ندرالحم یرلفدل وا لخاد

 ا ب «روفراد و منم 4 هددعتم تایالو یدالب نادوص

 رد واح یتابصقو نیادم خاطر وللع قند «هلقراد

 هدنلاعم كن هلقرادو هدنشرغ كروفراد یسهبصق یمرغی

 + ردعفاو یدالبوخرب هدنسارا كنهوت هلکنو بولوا

 0 ۰ رددودعم نددالب وش یرهش ون ر

 نور ندهرادنمو یراهدم ونرکنا"یترب «اکوک
 " ردهدنسهرنادهروک ذم دالب رالح نالوا دتم ردق هن ونجل

 ۳ هد 29ام لم 0 ی زو هن اکو ک ئدالب 07

 ۰ ردیس هن دم و

 ات ضرع یعفوم ه تنسه رب داح ماد هدناد وس

1 ۷ 

۱ n ۳۲ 9 
۳3 ۹4 ۸ 



 ۹۱ اقب رفا E باتک لو

 جوا و هجرد ترد كن ونج صرع و هدهراد وب

 رب قرف هحرد زوعطا زوت وا كفرش لوط "هدنسهعفد

 رد را و سن دلم ۳ هل ہما اا هدنرانک یکاد ؟هدنرم هع.ق د

 ندرلنو هلغلوا لابجلسالس ماطر هدهراد لخاد

 ۱ ° ۶۳ سس ۳

(r)یقسزو» یسهدعاق لنو هردیسهراد ی نام  

 هجرد شب نوا كنونح ضرع یعقوم هک ر دیس هدم

 . ترد هبحرد قرف كنفش لوط و هدنس هعبفد یکیا

  ردععاص ه زاح و هل وک یتراع كنسلاها ۰ ردهدنس هققد

 هوولند یتداشونم اکو «ردیسهراد اکنزکم (۳)

 ماطر یهروکذم راد ۰ ردهدنتهج تونح كتببمزوم

 یمهلج ۰ ردرلبرع هایم یسیلاها ۰ ردا قرخ رارم
 ۱ «راردتسرب مانصا

 رب فورعم هلا او .ردیسهراد اوکلد (4) .

 ماطر ندهراد لخاد بولوا عقاو هدنرانک زفروک

 نام ووایی هروکرذن محو یرام دوو
 ۰ راردیشحو یاناویحو

 ۰ ردل وه بلک ةي رات عناقو ىل وان ورة كنهرنادوش



 اس ۹۰

 لصف :یجمدرد

 یو ناق اغار نۇ ئازا
 رد هسا

 هه زن

 هقرش یا رفا

 نورف كركو هنسایفارفح كرك كن هیقرش ىاقىرفا

 شام هنلا تام ولعم هلع نکد هب ید دز زا ی وا

 ۰ رونلوا افتک | هلیشرعت هدهلم تروص ندنفیدل وا

 ۰ ردع ترد هرباد و

 مس وش ۰رولید ځد رابکنز اک وب ۰ ردخحنز ۱(

 ردق هنسدحرد نوا ندنسهخ رد حب وا كس ونج ضرع

 . رالیف قوح هدننورد ۰ ردقفاوم ربع هتعص سا وهو دنع

 وش یسهریزج ولبک .ردراو هیاوتسا تاناوبح راسو
 دوعوم هنده رب هلیعسا ولنک هدنوب بول وا لخاد هدف

 -وشراق كنهثداح هرزج رب لصاح ندرمن یکیاییقوم و

 هبط ربقاقع و عو یثوف هود و جا هداروا ۰ ردهدنس

 ۰ روالو



 ۸۹ اقیرفا س باتک یجنرب

 اجا كدا ا و د دارا
 دقعنم دوهع هدنرلارا رولام ور هلیسلاها ادم وت د ودعم

 ضعب كنهنجاترف ًارورغم هراولامور رولایدیموت ۰یدیا
 لمح کو زال دنجاترق ٠ ۰ رایدلبا بصع یییرلتالو

 تونلبضغ راولامور هلکعنا ماتیق هبرح كره یمهدیا

 ثالدیبع ءان « رد راشلیا ترچنالعا هدنراملعراول هنحاترق "

 هب 4 را تدم و هلق وس هرثکر کاسع راولامور

 ۷5۷(۰)رلیدتا رانلاب قارحا هبا طبض یهنجاترق و ماود
(ver)راعا یروک ذم رهش سوک اض ندرلم ور هد  

 ا كريت نکا ا یوم وو

 ۰ یدروتوک هورلیا هدایز اهد یتراع وش سوتسغوا
 اق رفا بوب اا شاب .هغلو امن هن رهش هلا هروک ذم ترا
 ۰ یدرا و ه هحردر قحهنل وا دع ندنرل ر وهشم كن دژلب

 هدعب و رایلادن وو ی هنجاترق هدنسهنس (۱۸۳) هرجا لبق

 یر هبارخ ید دلکعا بیر و طرص یرلحاف مرلسا

 ترغاناشن هنسهیلصا تبظع هدنلاش ليم یکیا كسنوت

 ۰ روهروط بوسوک یتسودنک هرزوا قالوا

 -.ومهمهه نههههسسس



 . ربعلا تام ۸۸

 یتیدل وا شعا تماقا تدم هنس چوا نوا هدندیلاوح

 هدهرص وا و یدورو مدع لدادما یعیدلوا رظتنم هدلاح

 قوس راودرا لوي کب هلتفافر نادناموق مان وسیش,رهور

 یكی هنحانرف و .بولغم لابینا .هب راعلاب هلدتهجب یرادلیا
 لخاد هن رالیتسا راد رام ور یدالب عقا و هدانا سا

 ۰. نوا

 هنجاترف هلرهنیئس راولامور هرکص ندنرفظم وب

Aهب دعفادم هلبا رک رک اسع لاا كړل مو  

 ردا هب رح عفو ندلح یعید_ل و نک ید رو

 هدرله راح رارب هلفداصت هبعاتم قوح كى هدها رز یاتنا

 جا ۲ ول هنحات رف ندنگیدتا عیاض گیم .ولمیک گل ۱

 دلو هان .یدلوا رامرات یرودرا و راچود. هتغزه

 اتا ساو ایلسسو یه كن رازح طسوتم رګ یهدنراد

 ؛كلدیا علست هراولامور ربازب هلیرا هبرح نیافس یراهرباد

 كنامور دعباعف «قمالاق نفس هدنرللا هدایز نديك نوا

 كمامهدا برح هلا هقئاط رب چ هد وا صخر

 کا بول وا دقعنم هلاصم هدنراند هلبارلطمش ضا یک
 ۱ هاش ورو وشه را بای نالوا شلجا هو

 هنسهنس (۷۷۱) ند (۸۳۲) هرح#ا لبق هطاصم و

 یاب رام هعفد یحصج وا هد رات وا بودبا ماود ردق



 n ا فو وک یو یو وتوو نیان نوت و و و تن

 ۸۷ اقیرفا س باتک یحعرب

 سولوفیر هد راح وش .ریدمهلوا لئان هن رلدصقم

 هلہتل ود امور ۰ یدیشلوا ربسا هدنرللا روا هنحائرف

 كعءا ضم یطورش نالواراد ه هلاصم دقع هدنرلارا

 ۰ رایدردنوک هبامور یسولوفیر راولهنجاترق هرزوا

 دعب ندهطاصم لوفیرلولام ور لردږک هسیا سول وغیر
 یسولوغیر هدنندوع ندنرلکدنا سح ینورول هنجاترقو

 دتع هنس حج وا یمرگی هزوک دم هبراح ۰ ردرلشعا مادعا

 هرزوا قلوا دتع هنس ج وا یمرکی هدنران هرکصت دقد] وا

 .یدلدبا دتع هلاصم رب
 لابا ی ان2 مس وزن از رو هدنمانخ كنهطاصم تدم

 وا اا يملا هرات د ریش شب یا

 تاش هدهرصاح ردق هام ید هلا دادعسا ندرولام ور

 دما ندد-ظفاحم یشیرارهش یرا هقابصم هدهساا رای دلیا

 قارحا یتیرلهندم نروصح هلعمرا و ههجرد لوک

 اه لاا كف نو قید و دنا را
 ییراغاط تلا و لوخد هنرافرط ج | كنايایسا بويل ربا

 «یدلبا لوزت هتسهیلاعت دالب كنابلاتا ره

 وا واف :ی رک ادع ام وار دیس او تای زاوک ادم دالن

 كرل ولام ور هلی هبلغ لابا اا هب را تّواک

 لاتا هرکص ندبلغ وش لابنا ۰ یدرداوا یتغوج

 ا



 قلا نیر ۸1

 هیلع هرام ور هدکل رب یرلیلاها هنحات ق و اس وقر ردنا

 یراکد سوک هده راح كراول هنجاترق نکل ۰ رایدلیا

 و وشاواد ده و واد اس ورم تلاس و رادتفا

 هدهاعم رب هلراعور هدنملع هنجاترق هلاراشم رادکج

 بس هن ودح كنهلاه تابراح هدهاعم وش هلکعا لوبق
 ۰ یدل وا

 یر رحم وق كج هدا ترح كرم ور هدرلحرات وا

 راو یراهبرح "هوق لمکم هيا كرلول هنجانرق «یدیغوب
 ابرح هلیسساشنا هیرح ننافس, ردق زو راولامور نکیا
 «ریدستا طیص و ددع یللا كلراو) هنحاترف و هبلع

 یاراتوف وا داها ایکو ادم ,ییرفطم وس ولا هر

 ه راح هلراول هنجاترق رارکتب كردیا غالبا هیک زویجوا

 هقسروف ربارب هلبا ذخا اهد ییرک شقلا هلکعا

 ۰ رلیدلیا الیتسا هدیرهرزج ایدراس و

 هکعروب ورايا هدنراهنیحان ءاقبرفا هرکص ندنو
 ودرا لور هلمتفافر نادناموق مان سولوغیر بو الشاب

 رولام ور «یدلیا هرصاخحت یرهنش و لوو 4 هنجانرف
 هدهحرد كجد الیتسا .یهنجاترف هدنرتکرح وش

 نالوبعوقو هراول هنجات رفكنسبلاها هت رایسا نکیش# ا برقت



 ۸ اقیرفا س باثک یحرب

 مولعم و ی هدکب یراهسح رات رابخا ندنرافدنوط

 ۰ ردشمام هل وا

 یرالاس ؛ناللشالک ۱ "ندهرانساو هشوئتم. ناما ضف

 فشکو یسلوا هاشم هنراعیسیلاها روص كنيرات راحت

 ماظتا كنراطع و ذخاوندش ك كنداعم یرلکدتا

 هاب ردنکسا كنراتراح و تورث یثان ندندایدزا و

 ؛برط سلبارط "سلوت كنراتوطسو یسعا قوفت هلی
 رابلاب قرهلاب هنغوح كنهیلاعت یاهرفا یکو راس و

 هدنرفرط هطلام "هقیسزوف «اندراس ؛انابسا هلیسهرزح

 هر ایل سس 6 رب لاو شش ا السا و متن یرر یلبخ ۱

 شل وا دن یراز وام و توطس رد هنامز یرلکدتا هبلغ

 تابراح هدنرلارا هلرمور یراالیتسا یهروک ذم هربزج و
 ۰ ردشم ر و تسبس هنن ودح كن اه

۴ 

 یرله راح رلمور و هنجانرف

 ۱ هرع# | لبف

(1Y ۸ ( 
 هر ولام ورذش اط رب نک اسهدنس هب ونختهج كنابلاتا

 هدنملعو ریه یرادمکح اسوقرس عقاو هدايلسیسو اجلا

 قوس ودرا وب رب هرافرطل وا رامور ندنراکدلیا هناعتسا



 ارعا تاش ۸

 قمرا وه هحوق هسا نود ډ ۰ یدتسا كاج وزن هلا ن ودید

 ماف هارحا یییدصعم ا سابراح ندنغیدل وا هدنمع

 ۰ ردشعا لاله هلا قارحا ییسفن هدکدروک ییکیدلیا

 روکحذ هجو یارع تیاد كنتکلع هنحاترق

 ۰ ردهرزوا
 ۰ یدا یسهندم تراګ ر ادا رونه رهش

  یداذعتدما .تراح .یهدن رابط و دودعم ند رولو

 هلترلمادنا و یعس كرانالوا ثوروم ندنراهدد و ایاب

 ردا بسک تمظع یراتکلم و تعس و هدابز كن یراتورت

 هداز قم مات ئالام هد هع دو راصعا یراتموکح راد

 تلود لوب رب هدنراګاو ۰ یدلوا روېشم هلا عانا

 یلراد 7 هدما لوا یرلتموکح ۰ یدتا لکشت ید

 عبات هنتساب ر كتاذ یکیا هرکص ۰ یدنا سسّوم هل ر وص

 یلاع سلح ر هرزوا قلوا بک رم نداضعا زویجواو

 ۰ رایدلیا تیروهج سیسات هلبا لیکشت
 كنسیهطتف ۰ یدا سانح الا فلتح ی وعم كن هنحاترق

 یکراول هکنش هلسیراتاید یتح* ردندنسیلا وح هک للصا

 بح وعبط یدیا شمش راق یراتغلیناربع هنرلناسل بولوا
 .  ندلناوغ رنو نکل ۰ رلیدبا فوصو» هلیا بساکم
 م وو لھ روا ما تفو ره ییرالاح ا

( 



 A اقیرفا س باتک یحی ر

۱-۲ - 
 رال هنجان رقو هنحات رف ۱

 سوت یروش رهش نالند هنجات رق هدهعدق هنمزا

 نال وا توام همان و هدب لعد لم یکیا لندن دم نالند

 ۰ یدنا هد رو لحلح

 6 لزوک یسهیشا ۰ قالراب یک نیلک هدهعدق راصعا

 ۰ ید ازفحرف یمهرظنم

 یشادنرقزق نویلامغمب یرادم> روص ندرلول هکنف

 مادعا اعمط هنلام یسایرتما هنهکلا سر خوز كنودد

 ییسایشاو لا وما كلام وقر لوتقم نودد هدک د_ابا

 مقاو هداشرفا ربارب هلتاقلعتءو تب نابعا بوالپ وط
 ۰ یدیشعا رارف £ یکهدنس وش راق عصوم نر ایس

 "یطا را هرکص ندفدلا نوتاص هعسا و "یضارا هدار وا

 0 اعم را ول هکسنف یهدننابیدنکو تلنلاهاهدهروک ذم

 در دحج یظهل ) 4ح ا رق ) ۰ یدلىا 9 یی رهش هنحأت رو

 لروک ذم رهش . ۰ .ردکعد رهش یکی نادنفیدل وا هنسسانعم

 یکلم ادو کردو داف اس )۱ AA ۱ هرڪا لف یمان

 ردف داصم هنامژ تلشا وم



 یار ۸۲

 "یدایا كنراس رو خویش ودنک هرزوا كمریو وکربو
 هقر نیکد هننامز تالقره ست ار ىدا دادا
 یماسورو اما برغم دالب او سلدنا و سلبارط و

 راح رفا هدننامز لقره تورو وکړو هنفلروطارما مور

 اش رفا ۰ رلیدلیا السا رام ض هز وام 4 هروک ذم دالڊ

 كنهنارصت للم ییرصبق مور ردق هرتف ول وا یسیلاها

 یس للم هم هول ند رم ور بول را رک ۲

 هدن رامو ڪش هرلار وا *ا رلحم رفا ۰ یدبآ رازل 2 هدنت دل وا

 سیر هدزمأب رج رح ب وصنم ند رو رط راه ور ت رغم دزلد

  هراح هلراګ رفا جرج ۰ ریدنا هدنسهیموع هرادا تک

 ۰ ردشل وا لوتعم نک رد

 یتایدو «رایدا هرزوا یدو ند هدیع#ثرب كنهرار

 | هجاشرفا هدمالسا رود .یدبا رشلا ندلسامما

 ۱ ماا RF ه داس ٥ رص یراششا كەمال ا شیه ند

 . دالب ۰ رید) وا م هلت السا فرش ید یس هد ورعم

 ١ لصفت هدرا باثک هرم رسا تاح وتق نالوبع و و درعه

 ۰ یلاغت درب اس نا ردح هزل وا



 ۸۳ اقیرفا س باتک یحرب

 لربر دالب «یدیشمردلاق هنرلهلع كرامور ییلاهاو

 ه راه هنس ید نوا یسراتروف ندنرالا رعور

 ۰رابدم هل وا لئات_هترادصقم هد هسا رلیدتا

 ارلولامور هدیرفم دالب مدقم هنس (۲۹۵) ندنرجه

 ارقام نافع شاول ست نیان و نالو شو

 هالما لالقتسا كرا حج ورش ندنتعاطا ھر اد كنيب هعوش
 عجب هناعتسالاب ند( رلیلسلدنا ) رایلادنو و نت شوق

 ثبشا هګ ور یی دصعم هل رکسع كب ناس یک دلیا

 یع وح كما وفا یکیدلیا نیت هدعایسم هد هسذآ یدتا ۲

 ا ندنلاعفا ساف ون 0 رود 9 تم وصح رو

 هدنرلارا هلرالادلوو نّرسوک توادعهنملع بول وا مدان

 رکسع یهدنشاب هرخالاب «یدلوبعوقو راه راح یلیخ

 یرالحم یکهدنسهرادا راد ندنفیدل وا مزمو بولغ

 كنینتسوژ روطارما ۰ ریدر و ید التسا رایلادنوو

 ها رد هراتلادوو مروک دم دا رف هاو
 روطا ربما ۵ لر همدم (۱۸۷) هرع#لا ليف هدلاح یدل وا

 هرشکر کاسع هلدتفافر نادناموق مان سوراس هلا راشم
 ۰ ردشعا طبض ییهروک ذم دالب ردا قوس

 یی مال لار ی نرالا رور ترج دال

 هنتموکح مور وعش و لئاسبق و هدنراد راهور
۰ 



 ربعنا تا ۸۰

 كز لولم علاقو نالوا مواعم ردو ردوا

 ان نادم ضع: هدرلار وا و ی را هءلع هلرم وعش 4 یلاوح وا

 ندهعیات ردنا راغ هر 4« ا ۰ نع لولم ۰ ۰ رد رام ردتا

 ۱ یه هدنص وص مر - رانلا وذ و یی رز شهر ها

 ت٤ نع 4 یلاوح وا هل رکتسع س هل مج و یکیدلیا تعبس

 “ووا “قا رم الواح ؛هاط سو شا هلع هنما ووا و

 ردا كنم هل وام روت اف اس هل رلرېش هنانز "هی رفا

 « ردشل وا تارخ ه را ا دنع هدا وا

 هشنمزاو سد و مولا هله> و ىج هنل وا نام هدا

 هدنراوح ات زا لو نال وا ی ورعم ود شیسرت هد د۶ دو

 تام والعم صع) ةو هنحات رو دوج وم یعهمشع رانا

 ۰ زدرا و هيڪ رات

 هرکص ندک دشا راتسا و رح را ولام ور رغم دزلد

 ۲ هرلغاط قحهل وا رادم هنراظفح و رارف ىقاطر كالاها

 ۱ 3 هبدیم ون لئابف ندیا ,اهلا هربغاط ۰ردرلشعا اجلا

 تک ازم نادل وا قالطا ااغ یم < رفا

 ۱ ٣ تناند هلتعاطا هراو ام ور هدالدتسا نیح دال کا

 سا رففات ندزرار مدعم تم )2 ه)ندن سه « راد دلیا لوب

 اوا رهظم هنتعاطا كنلاها كرد ماف ؛ ضخ ر هلان



 نا اقیرفا بس باتک یحرب

 هلهز ؛دیاسغ هصابل هک ردشعا تاعشتا هرشک نوط)

 «هنیسرم «لوکرو ؛دعاز “هريره «فیسرو "هاموس
 وش . ردندرنا یسهلج كالئابف ندرو ؛سوغدرو

 ا ارا فرت هر وفات ت ق
 رنالوا عحار ههیضام ما یرابسن ندربرب لئابق

 دیلع مهاربا رانو یرایضعب هراردفلتحم نیباسن هدنرفح

 بوسام هنرلبرع نم یر يع و هاشه ندندال وا مالا

 رک نم لئابف یدو ر ناب یی وا
 ندمرع لس و ییرقدلوا ندنع لئابق راسو ناسغ

 «یدلیوس ینییراکدلک هرغم دالب ردنا قرفت هرکص

 ۰ ردق وح ك هسا فرلتخا

 نالوا ط و م ەلاوقا تد ژکا یرافد) وا ندنرلبرع نع

 یس هلج كنلئابف برغم دآلب ادعام ندهمانک و هجاص

 هفاک یرلفدلوا ندندالوا حول ن ماح نن ناعنک

 . رده ندناباور

 طب ی

 ی ران یا نورق ككيرفم دال
 بترو تعص ییعباقو یلوا نورف كنهروک ذم دالب

 ۰ رد و ناک مراترب كح هدا ناب هرز وا ۱



 ربعلا تار ۷۸

 ۱ یلعوا ر هدنما راوه ندغیروا هرکصذدک دنا حوا

 یراشادنرف ر انا كراوه هطاو هجاېنص .ردشلک هايد

 ۰ «ردقو تامولعم هنغیدلوا

 .ررداکدندنائابقر رب هجامنصو هماثک » هکر د یاک

 نب شهرفا یکلم نع .راردندن وعش یرابرع نع رانو
 هجا ص و همانک هدکدتک 4ا زع هنرافرط اش رفا قیص

 وبا ۰ « رایدلیا لوزن هرلاروا لردیک هچرار یرهلق

 ۰ رده تیاور

 | نداباب مان هجاودزا دودعم ندهروک ذم ماذحا

 ۱ تام «هراوه ندشرواو هراع ندهدوعصمو هطاطسم

 ندکلم و «:نازاهک قم «هل.لم ندهرا وه و “نداق “دغم

 ۱۳ با. باغقنا یو ارم لیس لفرز و ططص
 ۱۳ ا ؟رونلوا يالا هابل دنهل كريو
 ۱۹ «هنانسم ندندلفو راک رو «سادام
 ۳ ۰ ردشعا بعشت ینوطب هلدلم “لف

 - رواند ځد رب هرانو هک - وعش سیغدامون

 | هسوف "هسادا هروک دم ماذجا ءردا عج یمدح ترد

 الاول یتوطب هوازفن «ردترابع ندرک الا ولون *همص

 ۰ رد رالغوز كرغص الاول هناول و كربکا

 3 ندوا زف یدل وا تعشام ییطب ادرس ندا ول



 ۷۷ اقیرفا تس باتک یر .

 هن رارا وج سصعم هل ولم هدن راک د تک هرصع رابد تبوحاق

 یم وط هنس هط ر وا لی رغم دال ند راک دعا لو بق یدرال وز

 تاهح هدب رلیصع) "هد رک لحا وس یقاطر هلا 7

 را ا ضءب «رارو هل وا تهاذ هن رک دادا نطو هد دیلخاد

 0 عودب بصتغم راز » هلساسل هلیتق د ارزول ه۶ دو

 ۰ مر شتر وک یه رابع » زرلن ال وا مزی هدنک وا "كنو

 یرلکدتا الیتا یرللح یهدنراد راناعنک كلمارسا یب , |

 ران ال وا نک اس هدیلا وح یییدل وا د و> وع كنهراوک ذم رانا

 ۰ .روهسوک ییرافدل وا ناغنک یب

 یرالصا كننوطبو بوعش ریرب نانلو هدیرفع دالب
 نوت و زاد ونس ردار یی 4 ردا نسیغدام وقتا
 : ۰ ردشل وا تعش ىصعال لاف

 ۰ ردا عج یمدجیدب هدنرادنع نییاسذ یب وعش سنار

 هډ "ه روا “هدوعصم هحاودزا هروک ذم ماذجا

 مان قداس 11 لس ٠ ردن وطب هغد روا "هحایص ناک آ

 + یدلیا هوډ هدنن نطو هلوزک «هروکسه. «هطا هب اس

 راردا ر مان هطلو هحامض » هکر د مزح ن دعوا

 یرااباب رانو ؛نکل لرد رالغ وا كنانا رب هدنمان یکصب"



 الا لام ۷3

 د زاد هم ونجح تمج * ردرر تدنم و هالا یک یضارا

 قاصص كب و شح ومو عساو بول وا فورعم ود دیزج
 ۰ رد رالح

 رکش «یراغاب موزوا ؛یراجاغا طولب "توت ربحا “جوان
 د رفع * راذ رلد دوم شوو هدنسدصا زا ۰ رد را و یماق

 هرونلو رایحه و ربتا لزوک هدراروا .ردهرزوا تّرک

 | دتع یضوط هررب دالب و هطیحم بونج ندرصم
 1 را:هح ر وا ۰ یدبا م ولعم هحامدق درلایم مقاوم نالوا

 دالد زکلاب هد هم دو راصعا ۰ یا لود مولعم هدکو

 ۰ راس ؛یضارا ۰یدا رولتد اشرفا هنراراوج و هرصم

 | هغملا یتمات اهرفا هرکص ندنلکشن كنتلود هنحاترق

 ۱ *یدلیا ما AS 3 روا یک روس هدنک هدنک بو الشات

 ا و لاوقا هدنتح یسهیلصا *یلاها كىرغمادالي

 ا داش تبج كناشرفا سم ۰.ردهرزوا فالتخا

 ۲ دلا اشنا. نکاسحو لزانماةهاروا ردک
 «راردیهاذهن رلود) وا ندناسع ید هدیقاطرب و ندن راد رع نع

 ۱ هن رافد) وا ط ولحم ندد_هلاع و ندنانعنک ب هدر رابصعد

 ندن راک وا لک و لم ندا مو هلر تع هنر هلص اناط واو



 ۷۰ ... اقیرفا س باتک یجرب

 لصف یجنچوآ

 یحرات یلوا نورف هلیسایفارغج برغم درلب
 ردهدنناب

 ۰ برعم دالر ۰یاووا هلرسایقا رغج برعم دال

 ا کر ا

 یر 4 راح مر و هنحات رو

 ا 2 3
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 داآلب اه رش 5 مور رک و طع رګ الام ترم د زاب

 هلبا نرخ طیحم رح ًابرخ بیک یارصص ًابونج “رص
 ال < شن و «نازف تفز هژوکذم .دالب ردود

 لوط یظعم ه غ ندقرش «ردنرابع ندساف هل ا شک ایم

 هذرالع ضعبو (۵۵>) هدرالع ضعب یطرعو (۰۰>۲)

 رولیئد رر دالب کو هددعدق هنمزا ۰ ردلیم (۱ ۰)

 ۰ رد واح یسوفن نویلم یمرکی ۰ یدبا

 كن راغءاط سلطا یرضوط هب ض ندقش یرفم دالب

 یعددبلاوت تح ۰ ردا قد رفت ه یکیا و عطف یرا هل لس 8



 ۰ ردهدنعتر یراشاب ل رایشدلحب یاد لرْوص لا وملا وا

 ج هج راەدا یرلخ راس كنسلاها شلح عدو

 ترابعند,عراق و ج یرلح الس كن رب را وس و ندناقلف و

 یرابراوس «ردرا و جد كنفت هدن راهداب ی دوش « یدآ

 , كنیراذخت و ه راح هلبا لا یکیا بوغا رب یتیراذیکرد كنب تا
 نوا ۰ راردا وک ۱ یرلکدتسا یرادا هل رسه دع اسم

 هلا رونق ود هک یرابغ راق یرلفدنا ندلحم ورم ا

 ید جار هلا یلتا ره «ردا مورح ندنایح اژکا

 | ردق لوا هدقلیلتا ۰ راردیا مطقو عفد هلیلاعتسا ملت

 نا رروس تا هرز وا ۵ لی لس تع رس هک ردزا و ی رت راهم

 ۱ هفرط هوا ندنرزوا یراشاب ك راناسنا یرلکدلبا فداصت

 ۱ رارروط هداکش ر هتسل فص هدنساننا هب را ۰ راردا رم

 | رردرو ځد یرغوط هوریک ینیرلتا باحمالاب نکیا
 ۱ ۰ ردنا اطخ اردا یرانوشروق كنفت یراقدنا

 ۱ یرلنا ونع هد ےہ ع 2.راوت تار رادم> شبح

 ۱ ۰ ردیشاح



 ۳ اقیرفا ج باتنک

 ؛بسانتم یرازغا "می یراهجو راد “هجا یرلن ورب

 لزوک یرلشید ؛رظنلا ددح یرازوک ؛هجډاق یراقاد ود
 ماوفا ۰ردلدعت.یرلیو ؛قجر وق زا یرلیوت “یل ماظتناو
 0 تیم رع اا واو لفرط ایم كت ةا روکا م
 ۰ ردیلاها نک اس هدرلهو وا نالوا

 .راردد ودعم ندیلاهاوش یرلداطیثو "هدغا «هشیلق

 ۱ یموصج ناننا هج هلصا ضرر سا یا
 ها زا ندی ی ر یرلنور كيف و هرارد را

 روکذم "یناث مسق ۰ردنرسویلفلف یرایوت ؛یصب "الوطو
 ندنس هبلاعم تهح كن هشدح لس الو نساج و هشدح لحا وس
 ۰ ردیلاها نطوتم هدهراس راطقا

 هلام هدننش یراقاط یعز و یثدح یرانوراب
 هلت هراس ز ۰ ردٌشل و هرز وا یتاهحو هدک دابا ارحا

 كنرازوک "فیطل یرارظنم “لوب یرازوک لرایثیح
 نکس وق كن رازو هل راقات ؛لئام زا یرلهیلخاد هی واز

 بکر م ندنرله واز هکچ هلبرافان «زراب هدایز ندرلیحز
 ۰ ردنسلاق یرلفادود و یلتماعتسا هدابز ك تلم نا ھا 8

 ی ی ی O لب

 تیاغب یک رلیحز یکهداشرفا طساوا یرلکنر ۰ردفتج ۱



VYربعنا تاس  

 هدایز ند رضای هرابنادوس و یحنز یرلتیسذج ۰ ردرعتا

 یرلنور ؛هساق یرافادود "قجریوق یرلیو و بيرق
 هکر دا ست تود رظذ بول وا یصب هدانز ندریادوس

 رار ولد هل وا لع ندرلضاس و كی «یحم زەن هدتھرھح رد و

 هدنرلا را ید الد قرش و نادوس یرلتر وص و كن هم ود رح

 ۰ ردنشات ندن رفد:] و

 شاح یر هلف ها وبا "هربارب قیعح شاج

 قیعح شدح زين هرارد د ودعم ندد سەر وه شم لئابک

 یکهدن رافح ۵ رب 9 لئابو ۰ ردیب» هن رز وا یبهشاط

 ۰ رد زا كس تام ولعم

 شلاق هدار وا لردیک هند الد درج ند هماس ا

 ندهيءاس ما لصالاف راقاط نالوا شا کت یرالسن و

 ۳ رم یر کانت وخ د
 هد هسدا ش وا لصاح قلهابس ه دن راک ر كن راعرف

 ۰ را ردزامع ندرفیعح شراح هحاعس و نول رلفاط و

 یا وفا قیعح شح هرو هنار كل ور روتف ود

 راب صو لا كرالصا وب ۰ردیعرف كوظع لصا یکی
 یلعشفاب ا لصا یحرب « ردس ر 5 ا یوا

 “یھ یرازو دل راعاط و ۰ راردماشم هرلب ود هکائه و

۱: 
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 Ny LT یا اس تر

 اتلاف <

 ۷١ اقیرفا س باتک یجرب

 سصم ۰ ردشکا روهظ ندهشبح یس ا ج رک

 ندرلبل هشدحیهروک ا ا هرز وا یکیدارتس وک هد

 ا لی دم وام یش یدک یا رقم

 ۰ رلیدتا تموکح ردق هنسهنس (۱۳۳۵)

 دلاحیرلفد) وا یث و هد هم دق هنمزا هموق ر لاها

 - ویتنم ورف قیرطب 4 ردنکسا مدقم هنس (۲۲۲) ندترڪه

 هطسا و راسابا یکیدلیا هماقاو قوس هیلاوح لوا كم

ANE)لو  E I 
 یددنل والیصفت هددت اس داح ردنا قرت ردق هب هج ردر

 طبض جد یتتکلع نم هدنرخاوا یلوا نورف هرزوا

 ۰ یداراشلنا رابتسا و

 راد هخنج هدنروهظ تیاد كمالسا نیم ند

 هدیه اندتلا سر ترضح “لام قح كني شاع نانلو

 و
 ماریسلا هدنرلقح مارک باص ا ندا ترڪ ه هشیح

 و وا لیفت هدا اک تیاع زا تالا

 ۰ یلاعت ےللااش نا

 «راردفلتحم هجناداع و تاغل ما نک اس ہد هشیح تکلم

 ندنعسف ناسنا ضاب ۳ كندموق رم ما ریس لها

 تان رطبترو نت ما هکویلاح ۰ لیدلیا دع



 ربعلا تام ۷۰

 «یراد؛ربعش هطنح یتالصاح مها كنهموق رم دالب

 «یشاقرکش " هوهق اضعب هدرار نالوا چلا قوع “جرب
 كدالب یرفیت ۰ ردربحا لاقترو "نوعل ؛اب ول ؛ناتک

 ۰ رونلو موزوا هدنرالحم ضصعب
 ۱۱۱ )هلسف (یرتار یر الوا یاشار

 تساقا هدنرلف ط اوشو هرهعا هک ردیاب ی یرهما اباث

 هلا اتس ال و عاد رنو ۰ ردرلهلبف سوغا اثلاث ۰ رلردنا

 كراو وبشا ۰ رارونلو هدنرلد الو رکید عفو

 ِ رو هل وا نظ یرلفدل وا ی ۵ دنق یرالصا

 صبرح هککود نافو بلاغ یراتوهش ربل شبح
 * ردرا و هد راهبص وصخ تاداع قوحك ۰ را ردندماوقا

 كجوکیغوج روالو ید فراعم همت رم صعب هدنرلحا

 ۰ راردعبات هما وا ا راش

 یراهبساس تادیلعت هد هع دو “هنم زا كنسرلاها هشرح

 املاراشم ۰یدنا یسهیسایس نیذاوق كن هکلمر هدنمات اس

 کلم :یلود لامنر رخ شغاب مکج هنتکلع موا ا

 شعب ههدندم كنهشدح ۰ ىد و محقم هدهروک دم

 رورشمیرل دلج ردو جت وق و یراترهش هس ره

 ۰ یدبا

 لرصم"هنعارف هدرصع یصسب نوا ی دم ندنرعه

۸ 
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 ۷ كنه رهعآ

 ۹ اقبرفا س باتک یجرب

 یکیدلیا نایرج كنیرارہن ارابناو هزاقن منف یعکیا
 مس كن رالح ضعب راتیجوش بول وا هروک ذم تهج

 یضارا یعددل وا لماش ۰ ردمدو )۸۹۰ ۰ ۰ یعافتراندرح

 تهح رو نم مس ۰ ردلزوک كىو لباق هتعارز دا

 یواح یراهب ك هک ول ما طر هسا یس رع لاش

 وا نوا و هدنارعت د لر ناسلو روس لخاد هلل وا 5

 کو لا تالا ہح نانل و ه دنص رع هود نوا هح رد

 مقا و هدمتیفد یکیا نوا هجرد حوا نواو )10°۸۸(

 ۰ ردمدق (۱:۳۱۲) یعافترا مظعا 3 تاها و

 هک رد رالم یکیدتا اهسا لو رزا لی 9 یحج وا

 و a حأ ٠ رد ا هدب ون و ۰

SEاللاوو ١) ۱ ۱ 2 یعاف را مظعا كعسفوش هلا  

 ۰ ردم دو )4 ۰ + ۰ یافت را مظعا كن رله ENS و

 وس هک رد راح سم كل وت رب همان اح هد هم و درجات

 ) )0۰۰ ۱ قم كنهرد ندا فداسصت هنسارح هلرپم

 ۰ ردمدو

 حسا ندرانو ۰ ردراو راه ريح ضعب هد هم ود رم دالد

 یوص ۰ ردلم وا یھت رع و ترد لوط كن سە ری

 ردرلتاط

 هدم" وم زاب ترارح هدلح مان الذحم ندهشیح دالب

 ۰ ردهچرد شب هدنم وم شیقو قج شب شا



î 1۸۳  

 رانا صوعب 0 ۰ رد رد دم دو كم 1 ید

 ندسوع مس یز كزاپا وک زد روت تا

 "یصاراو را دنا رلث راب ن رد و دزافا را مدو هلراکب

  ANراردنا ناب ۰

 وا لتوافر دن رلیصعب درب ماکت | ماه هکر فک ٩ رخ

 | ۱ رحا i ةو ردو ر اردک ۵ یلاوح

 هرز وا 3 "جو یی هشدح "یا را تاد ونش ندنهید] وا

 »رز دشایا شفا

 ۰ تهحیراک داکو د دن رب رام لرلوص ۱(

 یراکداکو د هراز ارابناو هزاقن روص (۳)
 ۰ تهح

 ۰ تهج یرلکدلکود هن رېن یابا لراوص (۳)
 ۰ ردهدنسالاوح رغ یسحم رب كتهر و ذم ماسقا

 گنصا را بول وا ل اجاد هد ول ئسلام ' حق كنة وح

 هرس وس ۰ ردم دو )۹۰ ۰ 0 یعاش را یهدار وا ندد

 كسکو یک هدهرو دم "یا وح ۰ رد را و رهرد عساو

 ١) ۰۳۲۸) یافت را هکر دغاط هربوص غ سنا كر الع

 ۱ هرات یک وت آرا هدر هل رق رق حق و٣ مان اس ۰ ردع دو

 ۰ .ردمدو )۸67-( افترا كنو ندنشدل وا عطر

 وجع

ESEREN E 

 حوا و نت و

 سس ]۳



 ۷ اقیرفا س بادک یجرب

 هشدح هرک قوح سا وب ۰ رداکد ورقم هلماغ ید ودح

 سوت هد هب هرباد ح راخ توا هدنسهرب اد یس هیلصا درلو

 . ردشعا

 ییدالب اوش "هرهم یرغب هدراابس یدالب هشبح
 .رارو هدا جارخا یاوش رابفارغج يکد ۰ یدنا لماش

 ضع یدالب هذبح ینارغج مان نوتسوژ تیک .
 هجرد/ لا نوا ندنسهع.فد قرف هحرد ید تالار

 هحرد ترد زوئوا كفش لوطو هنس هود قرف

 ردو هنس همد یر هحرد جوا قرف ندنسهعیفد ی رب

 ۰ رو هل وا تهاذ هنس وا دم

 هلا بونجو رانسو یسرغ بناح كنهبوت هدلاعم

 هرس را بول وا یدالب لدام "یلاموس الاغ هدفرتش

 كنهربادوش ۰ ردا لصف ندنزکد باش یهیقیتح *هشیح

 ید یط عو + یعبرم ليم زوسلا ا یلوط مظعم

 « ردهدن رلهدار نویلمشپ یسلاها ددع ۰ رد رف هرادعمو

 ماطر یرع وط هنطس و نت یسهراد هش

 الاش تامافترا وش هکردبا لیکشت هعطسم تاعافترا

 TT هدنس هفتم مقاوم ه رددتع 3 ونحو

 ط رکیدو هرجا رحم تهجر ندهلسلس یالعا و
 اد ردنا انا بسک یرغوط 4 هراق



 ملا تار 1

 ۰ یدیا ردبا لاقتا

 لب دناهرز وا د وړ ند | دا هد دع دو نم زا ران وسا

 ۰ ریدلبا رص هدننامز هقادزو

 دفاع و ربه هدهروک لبه هتم زا كن دم وق رم هر

 یراتاتک و یراکدلا لاه عسا ییرتاتک هیفارغت وءد و

 یتیدل وا فلتح یراتفل و هاشم دن راتانک كلرابرصم

 ۰ روالیشالک ا ندراوزاب یکهدنرارزوا یجارها اوا
 ضعب ۰ ریدتا لیصح ینیراتاتک كراو یراهرکص

 ۰ رد رو هات و ط وطحب هد رارآ و د كن راکھ

 کلم هشدح ناسا نالند هی ودا تغل موبلا

 ماوقا یهداشرفا تغلوش ۰ یدبا لیعتسم هدنمنهرخ أتم

 ۰ ردع رفر ا یراکدایا لاہعتسا كن را ع همه اےس

 ید مرا رر هل رامان ه رهمآ و 4 رعب هد رال صد

 ۰ ردماشم درنع) هب وسآ هد راتغل وس ۶ ردشش وا لاس

A 
 رال هشدحو هشاح

 تکلعر دنا زاد هرو رش یاه رفا ید لر هت

 ۰ ردعفا و هد ایر توئح كل کد باش توا وا



N8مش 3 ۶ 0  

 < اقیرفا س باتک یعرب

 قوت ندا سولح مدعم WE )۸34( 5 به
 2 رات ردا ا نا یان وئح مش كناس وبا ا

 هد هلا شمردزاب هنن رزوا رک ص ا ییتاراصتنا

 لاح هش راب وا هرکنص ندننافو كملا راشم سویا

 ۰ ریدر ویدا عوجر دن رابلصا

 اس وا هد رلحم رات وا ۰ یدابا مارو هرس ید یرلب وا

۳  ۱ ۹ 

 ۱۱۱ تر دکل مان هوادنو ند ا یسهعطق

 یدتک هنرارز وا ها لیلام ور هل رکسع عج هقادن ۰ یدبا

 سولاغ یسلاو سصع و و امور هدهسا

 هرخ الاب توها زاق تد رفظم Te E دعوا دم

 « ردشع الوبف ی ساطعا ور و زا ارت هرلم ور

 راکھ ماط ر هدلابج ر وعد هدهعدو ةنمزأ راو

 رللرهوش ۰ رایدلیا ان رلمره هدلاقر لابجو اشنا و رفح

a eرب ترا تل  

 ۰ ردک رب وا یمپه كراثا

 ۰ راد دار ومشم دک دم و تور هد ۹۹ دو دنم زا رل وسا

 تولوا یراراد 7 و یر ودح صوسصح هر ودنک

 كکلمو هنرکوس لاکو ام ءانا هرزوا تارو تعوجح

۵ 



E 5ربعلا تارم  

 یجنرب نوعرف ۰ یدلوبعوقو راه راسح یلیخ هدنرلارا

 هبلغ هرب ويلا هجره رام سیفونیما یګر و سیزوم و

 رلن وع رف هيلع ءان ۰ رد ےل سالک | ندنر وزاب هعرتع رانا

 ِ لبو هد هسذا ریدلم هت وط هدن راتعاطا "ورا ذ یرس ویا

 رثد داد ںاہصع هدربصع یھ ایم ردد هرک هاب فا نان ۱ نیا ما دیبا

 یدرانایصع هقبحا ندعبحا هدننام ET نوعرف

 او 3 هو للاخ راس ندا رصضم رها نالغا

 نوز وا نوزوا راد مصم نکل ۹, ریدتا (IF هل ران وب

 هرادتدمر هروک ذم لئابق ندنرکدتا هبلغ هل راه راح

 بہن یرانو رایرصم و شءاشب هدننلا ترامح و تلدم

 مادا ود هراح و هلوک یرلنک هنرالا هلتراف و

 ۱ ۰ رایدلیا لالقتسا بسک هرکص «ردراشعا

 | یسالننسا نالوا دنع ردق هرم كننلود نابایک

 ۳0 ا رضا طاع شی را القتسا ریا وتا دشا
 ۱ نانو جد هدننامز ردنا ۰ رایدهزک هننغا 0

 ا دراج :بونجربک هللا شود و .كنتموکس
 ° یدیشفار هن رالاح دن یرانو تدمر تل ود هلاطب

 | توف یراتکوش كرانهاک هدای ونا ردق هنرانامز هلاطب

 ۰ یدنا هرزوا



9 ۱ ۱ ۱ ۱ 

 1۳ اقیرفا ج باتک یجرب

 لر ضم دودح یمهلش تبدرا-ع ور ندرلب وا

 ذاا نطو ردق هنزافو بدنملاباب هدنرزوا یلحاس

 ۰ ردسلدوا یمیر ندنرهلکسا ران و ۰ ردرلشعا

 «راردهدنفرطبونج ( ران دالک | قلاب ) هجافوشخا

 (رلندا لکا مل ) هجافویرک هدیسیضعب كنهروک ذم لئابخ

 ین ورفام ۰ رد ( راندا لک ا هعغبمولبف ۱ هحاقوولخ

 هب هنسیللاز و ندیرکی روا هکر دن دراي وبلا ید یسهلف

 . ررولوا رج ردخ ]

 روک ذم ود شوک ضرا هدناروت یرار كرابوبئا 0

 یرلقدل وا ندنسهلالس ماح نن شوک ًارظن هنغیذلوا

 ۰ ردظ وم

 هنخ عفا و هدنتهج الش كل ندنربهبشا كل رای رمصم

 ندهنسكببجوا ندنرعه هکرویلیشالک | ندنرادعلق هنعمو
 رص ۰ ریدلیا اش رب وبا ی رهعلق وش مدعم هدایز /

 لادا هتعاطا هراد یر وئا نزاتمسوا ندنرانوعرف ز

 ندعشع رانا رحم 3 ا تاققا یرفدل وا شا ۱

 هل زد راح ندا نایرح هلرانو ۰ روهنلوا لالدتتسا

 هدنمار یہا ERS كم وف رم نوعرف یک رات

 ۰ ردولیزاب هدنرزوآ یربف كنسیرپ

 رب وا ۲ راد رے مدعم سصع ج وا ی ۵ نان رم



 ربعلا تام ۴

 ادر 0 داو اکا لب هرکض «یداروتوا
 دورو ۱ هدر 5 شبح “هب ون نال وا دم ردو ه ودافلد

 ا جاا ا لوا و ههدنلم ؛ وشدمم « لدام

 ۱ دوا ىا

 ؛ ردکعد زو شاي ردندسوکی ویا یظش ای ویا
 كن رهرمشب و یترارح لرطف هک ردن دنلسف هرفص و ےھت

 ھه یلاها سانحا یک هدهروک ذم دالب نوا یعلهایس

 ۰ ردشل وا یمو۶ع مسا یظ#ل ییویا

 . یاب ویاو قرش یایوتایدالبوش رلیفارغج یکسا
 ٹال ےس یا رو ریدلیا ےھت ۷ یکیا هلى رامات یر

 | وک ذم دعطق ۰ ردنوحما رت ی رلب وین یهدنننع لحاس
 جصب

 تک

 ۳۷ یر هارابا عفا و هد هشډح دالب هلا لس هدهر

 ا :ندرلنو ۰ ردهورم یراهندم لصا راب وينا نک اس "

 | ريع" * هد رغ راب بول او ق رم كنه ورم ىسەلىىق

 یدالب انب ر اردن اس هد هشيح دالر یکهدن ونجم

 ۰ ردعفاو یراهن دم موس او ستل وع” هدن با وا

 ۲ رندا لک | ليف  هح وطت وبلا کف ندرلن و ۱

 جاو فوا " ( رندبا لکا یشوقهود ) هجافویئورتس
 "لس وا اس هددالب لخاد یلئابف ( رلندبا لک | نالب (

 وا کاش فا و ۰ رد
 ۱ ۰ ردل وهح ایک یرا هیخ رات رابخا



TEESE EP 
 دو 2

 1١ ۱ اقی رفا و یحرب

 هجرارب هلا كرت یتسهرومام فیاظو هرخالاب بویمهدنا ۱
 «یدلیاح وز هلا ارتا وړل هداروا هلردک هه ردنکسا

 امور و یردارب كنه واتقوا یسهجوز رکید ا ءان
 ۰ ردشعا ثدح تموصخ هدن رلا را ها ه واتق او وای هک

 لردیاتافو هدنح را ( 5۰ ) سوس وند سو

 هواتو وا و نکا لافتا ها رتاب وتسلق هر سهم تو ۱

 یداز وا نوز وا و ت٤ نع ہے٥ هلا هرثک ر ع

 ه ده رسص 3 ندنعیدل وا ش دا طرص یر ھم ها راه راح ۱

 هسا ارا ولو یدلبا م ادعا لر ییسه نین وطتا

 لرد ره نوه تمزوش و هند ندا

 لیصح ی ےد لص» SAE € یتیدل وا شعا فرم یددهح ۱

 یعیدل وا شم ردتا باج هدا ع و 3 ا

 هلرعسل كنالب ردا عضو هن رزوایراهم یتنالی كرکنا رب
 ۰ (5۵۱) ردشعا تافو

 ندنو تولوا و )۳44( نوم و هملاطب

 . رایدلیا الیتسا راولامور یرمصم هرکس
ES 

 را و او
 ةنمزا یهعطق اب وتا «ردرلهایس ( رام ویلا )

 قالطا هنهوع لراعق یکهداتهج بونج لرمصم هد ەم دق



TEEربعلا بارم  

 رایکفاس و ندفرط رب راولامور نوجا یغیدلوا عورمشم
 لا ید نوک هالدا ال خم ندقرظ ید

 ج رتوس:بور و قبل رت وس ۳ وا هست وا هسلا

 |یتیدلوا شا هظفاحم ندسناحا. زواحت یرصم رلتق و
 یاهاندنکیدتا رفت قلخ تئاند یعیدل وا فصتم هدلاح

 ندفدلاف هدافنم هنس وا داکعا درط و علخ یس ون

 ۷ یرکسع کیر ا رھګ ا راکش ا هن روس هرکص
 ی

 ۲ | هنس جوا ۰ ردشا وا لحاد ده ردنلکسا را رکش باععتس الا

 | س ولج سوود سو: طب یلعوا ردنا ت تافو ۵ رکص

 e نوا هدنس ولج سوسو د ۰ ) Y4 (° یدلبا

 ۰ ید هدنشاب

 شعاتموکح "هرادا یرایصو هلدنهح نس تئادح

 | یتنطلس مامز هل جوزت یسویلطا ارت وئرلق یمه ریشم و
 ۱۳ مو تنوسوند ندنهدل وا نمسا قلا هنلا:یدنکآ

 | دص هرو ۰ رايد ایا درط ییارتاب ويلف هلتفلاح
 ۱۳ دا خرا كل ٠ یدلبا اه مسوتتش وا
 ا رس هرم ۰ یدمهلوا دصتم للان ارا وخلف
 ا ن امورو احلا ییارخها یشات ندنلوا رتالا

 ق is ۰سس ةبداح هدک دابا سانینسا هللا نین وطلا ندنرل

 | لمحنلر ,| ندهروب نم نين وطنا هلکعا باععا ین وطنا

3 ۳۳ ۳ ۱ ERT 4 
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 ۹ اقیرفا E بانک یک و

 تراقح عاونا كنيلاها ندنکیدلیا باکترا اضف ول رد

 فیلکت یسعا كرت یه ردنکسا هلفداصت هنتموصخ و
 (۱۷۳۹ ) و تماقا هداروا كرهدسیک هرمصم + یدنلوا

 زین وس یعطبا سوتلطب یلعوا بودا تافو هد نګ راب

 - زس وک كلاظمند | ناب رج هدهب ردنکساهدننامز كن و

 DOES ی یکید "

 دنس نوا تکلع هرادا سولطا دعب ۰ ردشعا لاقتا

 ۰ یدنلو هدنسهرادا رز كناراب وملف یمانا تدم

 هدنرلا راهللا سخویتنایرادمکح هیکفلس هرکص تقو رب

 هلکعا ثدح رقلانف وارد ولزد تولبحا هع زانم باب

 شنا سولج رد اشکیلا یحرب هدنسهنس (۷۰۳) هرخالاب

 سولح هنر ه هرکصندکدتا تعوکح تدم رب زا مدهسدا "

 یح زوقطن وا كننءوکح و دورطمردناسکلا ینکیا ندا

 : (۷۲۰۲) یدل وا لوتع وک

 هلا یتیلوتمم هلردناسکلا یحنکیا یسهلالس هلاطب

 یورشربغ دلو كريتوس سو و شلوا ضرقنم
 و تستر رن ایا س وا تاک



ONربع)ا تام ۱  

 ه روسیزح كنا رام وليف هل اکترا و ممط كن ود ءارز و

 قرهلوا تایم ها یس هناصخ تاک رح كن رادم 0

 هلکشا هبلغ دلا راشم رادنکح هب راجاب هدلح مان زولاب
 رسا جد یارتامولیف سوب هلا رلیتسا ید رهس سان

 هرکصتدقدلاق هدنراسا ردقهنس ترد !رتامولف ۰ یدلیا

 ۱ ناشع هدنابغ هدهسا یدنل وا هداما دنکلسو یالطا

  FNسدتک ر وا یشادرف نال وا شا هن دادینسا دن ۱

 ا ردشهامکحلا ندک انُشاهتموکح د هرکص ندنقالطا

 بو الا هر هراصح تاکرح هذ یرادمکح هب روس

 سولیو یریفس امور هدک دنک هه رکا ها

 هلا ارام وليف هرکص ندنو ۰ یدرنسوک تعثام هن دصقم

 هلیطسو كراولامور رهشود عازن هنسارا یشادنرف

  ندسقرارتامولیف بولیدبا عفد هنتعوکح ناوربق یئادنرق

 ۱ ر هدنرزوا یرهن یصاع هرکص زار هدهسیا یدلتروق
 ۱ ۰ (۷>۷) یدلیا تافو اح ورح هده راحت

 ا نکیا قجهلوا اق هنبرپ یلغوا هدننفو كنارتامولیق
 ۱۳ عرمصم تكلم تولک هب  ردنکسا شر روا یشادنرف

TOEدو تو 7  

 1 ۱ ةابس ودنک" یارتاب ویلو ی وز كن ردارب هللا باصتعا

 . دتنلغوا ریفص ندا سولج كنردار و رابجا هجوزت

  هشندصعم و ۰ یدتآ رارصا هنسلوا تموكح كىرىش

3 



 9 e یصرب

 ۸۲۷(۰) ردشعا تایح كرت اموعسص تبفامو شل تسوک

 ەدە ,OE نداق اشو لع وا هرکص ندنناف و

 هدنمدخ ترازو كسنافیا ۰یدروطوا هتموکح ریرس
 ندنکیدلیا ماتلایلط و مایق هروما هرادالقو اغا نانلوب
 ا سوس وه هش ارپ هلا عود یلقوئاغا قافتالا اھا

 هبصنم صا جد كسوش وه و ۰ رای دلیا هماقا یتیسبرب

 یسویتهوتسیرا لردبا عفد هدینا ندنک ددم هل روک یتفایل

 س تئادح كسنافیا سوب .رلیدتا بصف هنن زب

 روما هل رارادتقا مدع كانال وا مرتسم هدروما ؟رادا و

 : یرادمکح هیکفلس یسلوا لالتخا راحود كن هیطابضتا

 بجومییمایق هنطبض كنهکنق و ه روس كسخویتنا كوب

 نیطسلف و ماش هلا برج ره راح هدنفرط ةنایم ۰ ردشلوا

 نالیجا و ۰ ید هنطبض د كسخویتنا یرتالو

 توبمهلوا قفوم تقو ر جی سلافیا یشان ندلئاوغ

 ثالم و ۰ ادعا هل میس 0 كنا وعا « رکص ند یطع تاعداص

 تموکحتح سلاح ارتامولیف ردلدیا صالح“ ندنلا

 ۸۰۳(۰) یدلوا "
 شد هدنس ولح ۰ ردکمد یک اا ارام ولف

 ارتا وملف یسانا نداهدهع ردیروما و رادا ۰ یدنا هدرشاب

 هدنناف وه د هسا یدلیا هرادا ناسج یکم هل رادتفا و و



۱ 3 TPIS (A PAE 
0 ER AE ی DS ۱ 2 E 7 ۱ و 1 

Eریعلا تار "  

 لکا یو حس ام ما زن الاب فاش فالس 0

 )۸74( یدل وا اا دف

 دخل ادع و هر ادا ۰ نسح ۰ رد دن سانعم 3 £ سک را

 هلا هربدک بس ور> و اه بسه د د و كئساناب

 اف “سرلا نییام "ه رب زج ییتاحوتف و تد رعظم تسد

 7 ثلاع ۱ ردو هناحم؛ رذا و ناتسزوخ

r ¢ Nو294  Eسای  

 ۳ لحا ۲ ن کا و A4 ۵َ 9 هوو ییسالبدسا

 E ل صدا 4 نده و نرد ہم ندنعدا وا

 یدنا سولح راب وليف سویا یلغوا هنرب و تافو

 ۰ (دعع)
ED Ea رک رس 

 ۱ ضعب ۰یدنا فولأع هلا امد ةقاراو فوصوم هلا دومذ

 | مبظم یکندعا هرادد و و ی ما دعا هل ییسای را

 1 ۱ قلحخ ند رمسس ء وس و ریس ا تف و ر ٠ ردشمالاق

 ردنا هدافتسا ندتلفغ وا دیکفلس تل ود هلْغل وا ریکلد ۱

 1 ندفع هیلع ءان .یدلبا مابق هیالبتسا یتکلاع ضعب

 ۷ حاف هه هرکصندکدشا داخ هسا صح 3 ر> بت و

 ۲۳ ۵2 هام هدهسک قترا ندنکیدنا باکترا لامفا
 ۳ E ود كوب هدو ندنف رط لاها هلتهح یمددلاخ
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 ا

 ی o ey یفش

 ۵ ار یا و

 دل ريت وس ۵ ردنک سا هرانم ۰ )4 ۰ ه) یدلبا سالحا

 5 رد هثسانعم یک دا تب هنشا دن رو سوءلد ولف

 | بیقلت لوا ًامکمت ۰ یدنا ضغاب هنشادنرق هکوبلاح
 ۰ ردشش وا

 یعیداب كن سابا هلل وا لئام هان کر كعدان ص ولرد ۱

 « ردشم ر دتا حض E E وح كب هنس هناحتک ك :ردنکسا

 یربیدوم نالوا شقلا هتراسا تح هدننامز كنساباپ

 یدبهذ اوا نالوا .شملروتك ندسدقملا تب و قالطا

 ردق هکلاع *یصاقا هالو تل هدنامز ۰ یدلیا هداعا

 ه یانو ناسل كنها ربع تاروت ندنکیدشا اقا

 هود لاکو عاج يع ۳ داکعا ما یش هجرت

 هجرت ) ۵ هیانو تاروت نوجا كنو .رلیدلیا هجرت
 كسوفلدولیف وتنام نهاک یلرصم ۰ یدلید ( دینیعبس

 نددعدق قاروا و هبععر رافد ظوفحم هدرالکبه هل ما

 ۰ ردشعا فللأتو عج یی رات رصم

 هلا کالاغ یکیدشا ثروت ندنسایاد سوفلد وليف

 مفانم اس و شماعا حم هنأح و و تورج افتک الا

 هلدالب نادوسو شیحو كنهرحص قرط هلا یراعع و |



 ربعلا تار ۰

 تاکرح هلفلوا بحوع ییمایق هه راح یرلم زب سوک

 «یذلیا الیتسا یادیصو روص ردا ثبشت 44 رکسع

 راح ود یر ره ر لود س ۳ نی کای هدات وبه

 ندفد لر وط دیدن اهل یک راتخا تدمرب ندنغدل وا

 ۰ ردشم راس ات ر هرل هب راح زار گن E A e (arr) زا

 30 هرب زح سا رد .هد هسلا ا یلیح

 E رص ند۶ ز ۰۵ ونس بودا دار رضا هما زر ما 5

 ورد ومص دنساصعح) لب کلام سو مه :دللع وآكسوت وغدا

 و شلوا قفوم 1 9 عفد مادق الاب هادل ام یعیدل وا

 هم رز وا تف وم وس ییبهل رد وس نالوا هنسانعم صلح

 ۰ تم

 د ونج یی دولاب 0 ها رانا ا رج

 اواو ردو كی 9۳

 ۰ یدردنوک ههردنکسا بودا ذخا یهببهذ *یاوا

 كن سهصام و ناعظنت كنكلاغ لاک الا اج وش

 هرخ-اق هيأ و لک ایه صعءب و ما دوا هیات الا و سد رب

 ۱ ۳و هاتف ارو هرم ند ودك هلسامزا

 ۳ مده ۳ یا ندوه نوا سس اعا روهظ

 9 یسوهدولبف مو علت خو a د| توا ندعم و >>
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 r اقیرفا س باتک یجرب

 ایل نالوا دشت ردق هض سایارط كس هعطق اشرفا و

 ۱۳ نرم نوط یر ندارم ردا یخ
 )4 )4٥ هرع#لا لبق ریت وس ؛ ید وډ هصح هسوعال

 ا وس ۰یدلبا سا یتلود هلاطب هدرصم هډنس هنس

 لغوا دلوتم ندنسیراوج ضعب كيلبف یماباب ردنکسا

 ۰ رد ورم یعیدا وا
 هلشادع “مولع نع «یذاح هیلاراشم راد

 ربا دانا كللاراد یه ردنکسا ۰ یرلبا فوصوم 1
 ید هسردم وب ر و اشنا یهناضنک روهشم هداروآ

 هلیداشک رالودج و راجا راهندم ماطر ۰ یدتا ان

 «ردشل وا قفوم هددنحالصا و عیسوت كتعارزو تراح

 ۰ یدشا قرت یلیخ هفراعم و انغ هردنکسا هدننامز

 ط رلتخا لاق هل رانا و حدا وع و تهذم رال ربصم نکل

 ۳ 2 هب هیلصا "یلاها یالخاو یتوس ندنراقدملوا

 ۰ ریدعهردوس ییراودنگ توو
 تلادع سن و تکلع راعا یراکفا كربتوس

 ۰ یدیآ رویا ليم هککود ناق هلا هراح ندنفیدل وا

 یایسا هدنسانا تالم هعساعم ندنرانادناموق ل ا 1

 یعدعت تعرس كسوت وغیشا نالوا شعا كل یارغص "

 لبم دمج ندتعاطا "راد كن رلسلاها هکبنف و سد رق و



 ی ۱ ۳

 سیر زوآ یر دل وا شغا ذاعتا د ى و ی

 ن 6( سیزوا یهراس تاناوبح و ند نس
 بودا داعتعا قلوا نمر ندموڪ یک ( دراطع )

 د ی

 . هسیارردلوا یتسیرب ندراناویحوش ےکرھ «یدیاراشا
 ۰ یدا رونل وا تازاح هللا لتق

 قالباح  نالب ؛یدکو سا یراکدلیا ذاحا دوبعم

 هلا هم تایظعو تاقرشت هدکدلوا راناویح راسو

 ۰ یدا رولیدا نفد هن هصوصح ربات

 د ندهتنهذم نوا كسرت ره لاا
 لوبقم و حودع یسهلج كن رهذهم یالخا و تاداع و

 ییعاونا كنايرفک یرللاح قلعتم هنرتاید زکلاب بولوا

 ۰ یدا یواح
 ا

 یلود هلاطب هدرصم

 هرس ا لبق

E |9۵ ) 

 هب دعشاقم كنکلم هرکص ندننافو كندا 1 ی

 نیطساف کیف "سرد ؟رصم هدهرص یکیدادنا عضو

 ی

 نو سیر مس یزد جورج ورم مپ



 4 اقیرفا حس بادک ىج رب

 شو ییساعماو ند راکملد نور ییعامد ۰ یدبآ رولیدا

 هلسارش امرخ بورا هح ندکیلد یراکدلد هدنرکوب

 لزوک و نیح راد و ناڪ ر دنا كناعما و هدشاب و را راس

 هرکصندک دنا نیهدن هلباتائرطع بور دلوط راش یلوق وق

 شدط ی ربع راص وس توراص هلا رعرا ص شلرتاب

 دوخا«ندحافا و رارال وص هاشم هایی وص يک ندنف ر ط

 هننحاص ۵ ردص ندقد وو فا توات لو ندتشساط

 اشنا هد: سهن اخأب یتوات وس یحاص ۰ یدا ررر و

 ایموم هلهجو و راتقولوا «یدبا ردا نفد هرق دوخاب
 ۰ روهروط نکد هب یدعشیداسحا كناوما قوج ك شا دا

 هران | وح "هرس وود راد مصم یکسا 9 بهذم

 یوم لا كنيرادوبعم و ۰ ترابع ندقعاط * هژزدلپ

 هاش یراب و یعازو یراکحهدا داتا د وبعم ۰ یدا

AS eهدنعلرص و ۵ نی هدنس هو را ۲ ضار ااوزلا  

 قفل و تروص ررب رکن زا هدننلا یاس و ها له

 طورشم هرزوا قلوا ولرد کیا یرلیوت كنعوروف
 رردا فداصت هتالک شم كوي هدنکرادت ندنغیدل وا



 ربعلا تارم ۱

 یزهزانح رانا تلذک هسا زعا افشا ید یدالواو

 ندرببقتو نفد هدنناتسرف كنانوم نالوا نوفدم یوات

 ۰ یدا رول وا عونع

 فولأم هلا ضغب ردقلوا هسیاحا هموقم “لاها
 هجرار و مروط وا هدلح رب هلا ینجار هکر ی دا

 ۰ ید رازع ماعط

 ناو هبسلوا توف یسر ندقارمشآ هدرا:

 بوروس رروماع هنرزو یراقا هاب ندلاحرو
 ندک دسا روح ون هدنراداقز لرهش هروا هروا هن راسک وک

 ندکد ر دتا طینم بوروتوک هیج وات یییدسح كس و

 «یدارونل واهکذت راضح الاب هنکو ا ةاضق سرک هرکص

 ۲ ددا وا ندناصصایوهن و ح الص قفا وم ا تبم

 مکح هننفد ًاززعم هسیا ردا ققح هدنروضح ةاضق

  هدنفالخ كتفال هسیا رولوا تباث یتیمومذمو رولیدا

 هفارشا هدعاق وش ۰ ىدا رولیردتا نود هلتلروص رب

 | هدنایح هلفرصم قوح كس تح بولوا لماش هلی

 ۱ مکح هنلاح نسح هحهیکذن هدنناع نکیا شم ردا ینو رق

 ارجا هلماعم وش د هدنفح هدنعا رف صعب ناب وا

 ۰ ردراشلت وط مور ندنرابالا هزانج رلهلوتم وا و

 . اسیموم هرزوا یتاهجو هزانج - طینص تعانص



 ۹ افا بم باتک ین

 «هیحاحز رز تعرض هم نا وا ؟ش هوک " نوتلا

 یک قیقعو د مز بودرا ییەشیش هدهیعارز تالا

 ار یزره یول رک ا ول روم
 ۰ ردا سل الد ههم, ةف هنن رلود وا ا

 لا اته فورح یراتغل 2 ۱

 ندنارانشا شش وا هراعتسا ندهیعبط حاشا بویلزاب

 طخ هرد و طخ نالبد فاع و ريه ۰ یدبا ترابع

 ضع OT ولر .ردعو یکیا روک دم

 ضعب یسیهکیا .ردا تلالد کوب ریواصت و شوق
 عون وش ۰ردرتراشا كجدا تلالد ههر صح لج

 روک دم طخ «یدا 8 ر صوصح هب هنهک یاس ۇر

 ءادالیم نکیا لوهح قالا نیب نیکد هدصلک هزمرصع

۳3 

EE (1۸1 ۲(فدک نوسلبش روهسم ا ی هسلارف  

 هرلود-نک كن هموق مم لاها - دصوصحم دناوع

 ید یرل هس دیاوع و هبض ماکحا ماط ر صض وصح

 كس ایا هبشاضارعتسا ها. ندنرکید هسکر «یداراو |

 هب هک رب و نجرو و رولک مزال ی هک | نیهرت هناد یني رف

 ۰ یدا رول و ه دنطرص كر كاد یر كنات وم ردق ۱

 كنس ودنک هدلاح یکی دلیاتاف و نو شاخ و ی>رو نو له
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 ا نار ۱ ۱

 یسهلج ۰ رد وج ومهب رعتسم لداع شل و ندٌساط و دیک ۱

 دا رفت الا لعاب ار r ؛ رار وت روط بودا نالعا

 بارش "ی تک + رلردل وشم ها دع وم فا اع محاط ماطو

 - است وط“یرالابهلراغارایج وا "رو الو یهو ات
 ۱ | رايجمك» رار ودا هکش ادص ی رانا ویح ول رد ول رد هل رو

 | دیو وا هراروهزتسوک را هاچ هننرگیدکی هدنرز وا وص

 ۱ ؛راروان وا رانو وا نفخ. تل

 | راک و ضا ۳۳ رالاج لاعا اوا رای وف
 ا را ر وتم هدنعم راب رلامف E رار و هدا دن

 ۱ *هدکمراوفد شا لاش «هدکش اترا کر زیا «هدقق اب لینام
 غ هکر کک ا یضارا کک هرکی وک نود رنا وح

 1 راک یر هتس وا هر رک د اب رانآ وان یر

 ۱ راث | و میانص ۸م 5 رارودنرو هدقعس اح هنساشلا

  هدهاشم هدنررزوا لرارا ود وش یعوج كنس هدف هب
 شل واغلاب هععبانص و تندم تكنهعدق “لاها هکر و هنل وا

 | قحەلوا لوقع یازفا تربح ده لام ةت رم یرافذل وا

 ِ رو الیشالک | یدل وا ا

RETR NS ۱ ۴ یو مس ۳۹0 2 



 ۷ اقیرفا س باتک یجنرب
 هدنس هبرق هردند كناذ رب ندا وا یراترابما هجردن

 ندنروص حوربلا ةقطنم لوم ندشاط یعبدلو

 ندهروک دم تروص یاسانش ته هسنارف هک ردع والعم

 ۰ لاب هفت تلق اس ق ردك

 مویلا یرارثا هسیا یراتراهم و ناقنا هدنرام نف
 ندنارتش یک مارهاو هشا نالوا تریخ نوبع دوهشم .

 ۱ رلمره یواح یافترا و تعظعوا رده ولعم

 ییا و لوط ردق هعارذ یمرکب ندعارذ نوا یم هج راب

 دون لوس - نالوا یطرع ردق هعارذ جوا ندعارذ

 رب هکلب «هنکیا رب هنسهرا كشاطیکیا « ردشلپاب ندراشاط

 ییراتعنص ونامنا كن رارام م هد هج رد كح هرم هک هل لق

 رو ودا: تابا
 رانا كن راها رخ نادم یکم دنا دیعص هل رهش هبت

 یهدرلاروا و یتسهیلصا تمطع و بیاحم هسبا یس هقىتع

 رظذ یرادبعم ن زم «یرللاثم «یرلشاط یلنکید ؛یرالکیه

 ییراان ؛ ییرالکش ؛ییرلهرظنم رلحایس نرو ندنفد
 ا مه كرد دق دشلاچ نيات هم رات
 FE كج هيم هدا ل وبق تدسذ هلان رص اعم

 هب رصم هشدح یرافدل وا شعاب هلت هن راهم هما

 ظ را روک هکدیواح وشرع عیانص ردقلوا یلکیه
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 وبسشا «رایدیا عونع ندکعا هکاح قلخ ررادمکحو

 تونل وا نعت هلماصتا كنيلاها یماکح كنك كوب
 راردنا نییعت سار ییسیر ندنرلتا بان الادمب رلک اح

 كنهروک ذم ماکح یساضعا كنک احم تایالو «یدا

 .یدا رونلوا بنضن هلیاضتا

 كشیمتو تراح هنس رج ییرره راب ر صم

 بودا ض ص هنقیفدن راظنا كراك اح نار تروص

 مادعا راندا تق یتیدلوا هدکمنکک عورمشم ریغ

 قیقحا ادعب راندا ےک هد وطو س یضوط یتاکرحو

 ۰یدبا رارولیدبا تازاح هلرلازج ضا

 رو ناراتروف ندازج ةلنوشر ییبحاص تیانجرب

 :یدنا ضا كب یرلازج كراکاح ندا ماجتا یهانکی

 تلا كروکد ندرلنابلوا ندناحصا .بداو ضر

 | بولیسک یرلن ور كنا وسذ و یراتیلوجر هلبا عطق یرالسانت
 ۰ یدیا رول وا اا یرالاج و س> بابسا

  OT TEEان یاس ۳

LESS: 

  REGEN Deonبت.

 1 هد هبغسلذ و اقع نوه و هدو راعم یسلاها سعد یکسا

 | هج راف بط «هسدنه مو “تيه *رایدا هدورلیا كب

 هدننیه اع «یدبا هد هح رد قحهنل وا تارغتسا یرلتعار
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 ٤ ۵ اقب رفا ara هیت

 یاو کیا ۵ 13 ۳۳ تولاق هدر رلهر ادا "یدانا

 EN ۳ یدل وا لعتنم

 هلن راند ییسا ما یکلا# ه رکص ندنناف و اردک

 ه رب وس س اولي ةدنساکلا سصر» هد سم یدل وا مته

 یدلبا لکشت یل ود هلاطب هدار وا و فو

 4:0(۰)هرجهلا لیق
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 دناوع و ت دلم و 11 ا رصم کسا

 یادم ۳

 ل رادان هل هل جم ی را

 كن راد بول وا دتقم هل راد وج وك رااح ماطر یرل

 ۰ یدا دار اه اس هل حس كناباعر نشد ندان وطقس

 تاوطتس ندنرفدنل وا دع مواعو مدار تاحعا دن

 «یصارا هجا م .ارایدنا لس هلهحوره ندهنعارف

 كنيضارا ۰ یدیا ندا ظا و دناعهب هنهک بهیعیزوت وکر و

 للاها د وا. کلم, ین کتب و .هنعا ف نوا
 .«یدبا راردا تعارز هلةلفات روا

 اس ندد وقت لاعا ول زد ره كنهنعا رُف رد
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 ملا تیام 1

 دیگ یهو ی رعتر السا یکلاعنیصم
 نابعا هم وکح رسم سصنتک ِ ا ریسا هدیسدراو

 (۱۱۹۱) ۰یدلیا نییعت ی ( سیساما ) ندرصم

 هرکصذ د دل اق هد هب صف تموکح تدعرب سیساما

 رعاطا شاد م ر: سرق رضا لالمتسا تیک"

 .ردهنس تزد قرف یادم «ردشلا

 نیش .دنشم ( .سیماسبا  یصج وا ,یلغوا هدننافو

 : (۱۱:۷) .ید) وا یر | ریکح

 هدننامز كنو ( سواکیک ) سزوپماق یراد7سرف

 راهراح كوب هدنرش كردا موج هرصم هلرکسع

 ادعا امیستو رسا یسیماسبا هرخالاب ؛یدلوبعوقو

 تاور كاسرف و رد کلام رصم هرکصثدکدسا
 ۱ 10 ۱ع5) ۰یدر و یدیا لاخدا هنسءرص

 ۱ هد صه رد هنس هنس (۱ ۰۱۳۵) هرحع# | لب ندح رات وا

 ۱ هدروک ذم عراب ۰ رلیدلیا تموکح یرلبلاو كسرف كولم

 / نایصع نالسعا هلرفت ندسرف تبالو یشلاها یصم

 أ هداعا ییرال رلعتسسا و درط ان راازوم اه 0 ندنرکدنا

 ۱ ۳ ودرار دوم نهاد نر چ وا هدلاح یرفدل وا شعا

 ٠(AR: ۰) ردشعا رابتسا هنن 1 رح یرصم تثللاع رد

 اهن هال و هروک دم كلام ردق 2 كناراد



 5 اقیرفا سس بانک یجرب

 «ردشاوبعوعو یرلتمه كوب هدنتح سوت كنم راح

 نوچا یلاصیا هنیزکدباش هلبسهلسا و لودجرب ثالث رهن
 مع علل نا یاس وک مرا مچ داشک هيات
 ردق ك یم 54 زو هدلو وو شش هالات هتناب رفح كن هفاسم

 ؛یدنهلوا قفوم هنلاعا :نکنشل زا فلت ش

 دن زا دمکح لباب و ال ہتسا راتکل# یلبح هحانس 1 ره

 هرصع هرکص ندنتسه راح لباب ۰ ردشعا هیلع اوت

 دن رب هللا لز رع یزاح اوہ یکلم میلشر وا, کک

 حارح دن رد وا ی ا دوو تصذ یعا یشادنرف

 هدننامز یتموک :نلشروا كيقاب نکل وز عضو

 لرذیک هلنا د رشک رکاسع یصنتح یحنرب یرادمکح لیان

 سا دراو وا تلنوهرف و طیط كلا مت ورا

 .ردەنس ىلا. نوا 2 لا كنو ۰ ردشلطا عطف

 نعرفت (شباسبا) یکی لغوا هدننافو كنو
 ۱۲۱۰(۰) ۰ یدلیا

 ود ( ع رفح ۱ نوعرف هشر هدفدل وا توف هدو

 (۰)۱۲۱۰ردشغا سولج (سیربا) یلغوانالوا فورعم
 ا اهن 1 انتی هل هیج دون نکا

 E هر ییدالب aA دن و هرصاح یادیصو روص 3

 هل رک-سع ۳ ک رض هدننامژ نکل «یدتا لاخدا ۱



3 

a 

2 ۹ 
۹ E FN E OEP ۳ دم 

 ها ۳ 1

  9اب ۴
RT 

 ا ناز ۶۲

 رو یرادمکع حزب كلام ییعنا یمرکی

 باا ۵ دن کد 7 ثكت ور و فراعم و ناله دا رصم

 ناو هلدتموکح یدنک «ردشویعوف و یمهیطع تدانع

 دوع یسهدهاعم ترا هدنرلا را یرلنم وکح رو و

 ۱ كج هی دنا لع مو# هاکت راع یر صم هلا هليس و و اردنا

 یدراطباص ناتو هدنر ودزا نکل :یدردراو ه هحردر

 یرتاب و جد هش راق الراب كیضصانم رارب هلا م | ریس |

 سج وم ید راد ره و طظ ع لرصم "یلاها هدنعح ی ها نیمعل

 ۰ رد وا

 یرلیل مص«عاص ییرکسع نان ون ای راع ن طاف

 صهعصم هلع وا باس هر وم هح هه هدرا هح انج لوص

 ۵ هن رارابد بولیکح ندهکر م E رح یرکسع

 نزسعل وا قفوم هشدار هيلع هام EE ی وط

 .یدلیا تدوع هرصم

 راشاط یلیکیدو رلان نیز هدصم راد سیما لا
 یتموجح , تدم ءردشعا اعا رثا یلبخ هلیس هءاقاو اشنا

 ۰ ردهنس ترد یللا

 ۱۲۳۲(۰) ۰یدلیا نعرفت( ون ) یلغواهرکصندنو

aةرادو یتیسحت كنایاعر لا وسحا یک یسابا  
1 
1 

 ا ا

 5:3۳ ی

aramak: 

۳ 



A 1۳2 ی  aنم 1  DEی و و رک 2 ر 1  

 ۱ 1 ہا 1 0

 ۱ اقیرفا د س باتک 2 7 ۱ ۱

 ین نوا رکا هل! ینیقلت كاع فتاه اب وک

 بارش ندحدق رفاب هنعشع لوص نالند نیکل و یدرب

 رخ یتکجهدا لالقتسا بسک هدتموکح هسیا رجا

 دن روهظ لزوس یکیدلبوس كنهاک هلع ءان ؛ردٌشمرو

 هک رهام یارادهخ نانلوا کذب رزوما یمالق لح

 دیک ان ید هلآ نیم یو و سیسأتو دقع یافتا طباور

 E هناراکتلاسم و ا یسیه ۰ رایدلیا نمأت و :

 هج رار هنفشع كفص مان نیکل وهدنرادبعم نوکرب نکرد

 نولا یرلکدرونک لرا-نهاک هدهرص یربک دا بارم

 (سیماسبا) ندرارادمکح هلتهج یمیدل وا ددع رب نوا رلحدق

êندهاس نع و قاغا 3 ا یش ر هفعشب هن  

 بارش هنګا بوراقح ندنشاب نجات لوم ندرقاب 4للفع

 شما تود هنمعشع نکل و هرک ص ندود ردا وط

 یزوس كنهاک رار هلرامروک یو یساتفر ندنعیدل وا

 تیرغتو ن یتساسبا هلئدح و تصف تولک هنرارطاخ

 هدزکد قا نک رارا ینبابسا ماقتا ذخا نیدماسبا ۲ رلیدتا

 یعیدل وا وام هک ی هر نان ور شل وط ههنروف

 ااوش تور وک »+ کودک ی شوط هتل اوم رتضع دلا

 راس ودیح وت هل رارا دا وه یدنک ن اځ هالا یر کنند یکم دیک

 ۰ (۱۲۸3) :یدلیاطبض یس اکل ارضها هبلغ مرارادمکح



N At AC 1 ۰ ل تن و URE LUGS OO ATONE UTC ENN Sor زنش UR OAR AE هر E SD SD E E 
4 ER ES ۳ 1 

E ETS و ۷ AE. RN ۱ GAA 2 UD CA E2 ۱ / 
 1۹3 و ۷ ی تو 0 1 > 3 ۱ الا

TIA 1 ۱۱ 5 1 ۳ ۳ ال  

 ۰ معلا تا ۳

 رج

 (سؤس) ۰( سویخ) «(یروشو) و (سویدر)
 یرل هی رات تالرصفت و م ولعم یرلعا نوع رفتردهدن رلمات

 ۰ رذلوهج
 ۱ دل راد و و شبا ٤دن ند هشاج دان او ی یه رکی

 * ردا نطل هد(۱۳۷۲) بواوا (وقابس ) یا

 هکلم 4 (سوخاوس ) یشادنرف 99 ند وفایس

 ۱ روا :رد(اوس ) یعسا كس وخا وس هدیار و ۰ یدر وط وا

 | هلیتهجیزواح هنکلاعلئارسانب كلرسانلاس یرادم>

 .یدلیا هثافتسا ندسوخاوس عشوه یکلنع لیارتسا ب

 قارهط ؛ردشعا سولج قارهط هرکص ندنو
 هسعاق كود رز هلکیه یکهدنسد هتم وا ۰ ردندرارومشم

 نالوبعوفو هلریرولا هدنامز تیرخانتبت هلسهفاضا

 نقاب "یدردزاب هشرزوا هعاقوش یتابلغ یهدنسهنراحم

 ۲۳ ناجع كفارهط هدنسارا یرهارخ كن ر هش ولا "هد راتف و
 ۱۳ باغ هلا و شرج و صد دوز وا الافق رک لغ و

 ۱۱ یادم « ادا نوک روزا و دنکیدلیا مکح هب اش رفا

 | ۰یدلوا ضرفنم هدنو هشبح تم کج هاب لک

 ۱ E EY یا وندنضارقنا كيهشدحل ولم

OI I Eیا  
 1 . نهاکرب هدهسص وا ۰ ید]اق هدنراهرا دا. "یدایا را ج رس

9 



 U اقبرفا  باتک 9

 ن ۰ یدنایم دز دم هط ند یسهععاع كن ها و

 هلبا مایحر یکلم ادوم و للغوا كمالسلا هیلع ناولس

 ۳ ولعم .مامبر نیت و یب نالوا برا

 -رصم قنوشس .یدلبا الا هقنوغش و رارف 4 هطنب

 ودرا كوي رب بکرم ندرایلهٌشبحو نادوسو ندرلپ
 - تسو دبلغ هب رانحاب بورا نوو ما هلی

 یتاراصتا و تاجو پف ناکا اہ شاز رح كسدقلا

 ۰ ردش وعم هدنراراوود كنلکیه قان راق

 یلغ وا هدنررات (۱۷۲۰) ۵۰ق هرکصندقن وشش

 حراز یعما كنو هدناروت ۰یدلیا نعرفت ( نوخرس وا )

 ودرار وب كب نوخرسوا رودهنل وا رکذ ود یثبخا

 ۱ ی ود یاب و رک ها تو
 هوست یتسهرطسع فوفص نوا ه راح هلا یکلم

 ندنعیدل وا ضراع فوخ هنرابلق لربررصم هدانا يکيدلیا

 ر سیا دیار و
 | نوش )سال دعب (بساش ده )رکن

 «(نوخمس)یيصج وا ( تالکت )یحجنرب (ینوشش)یص با
 هرزوا بنر ( ثالکت) یهکیا ؛(قنوش) ي « وا 1

 ۱ .رایدلیا نعرف ق

 ندرهلام یجندرد , ییرک بو یهج وا یعرکی



E 

 ا  EE 5 Oات  ۲ Re ۹ E ۳ 8 0 f 2مر ۳ ۴

 ریعلا تار ۳۸

 طاح رقر هل وا هدنايح نوعرف هہفام عم و یکج هیعا

 ینجهلوا شلاق شو هرکص ندقدسل وا قرغ بوبل

0 
iھ ۰ ق ( یار کچ وار ند هات اهر  

 تموکح هرکصندنا ( سسار ) یی درد و هد (۱۹۲۲)

 هشعارف ب وسام 4 هلداع وسو لزا و ۵ رد ۵ بسا راشعا

 ۰ ردل وهج یر هی راد علاقو كنه راس

 ( نرفش ) و ( سبویک ) ندەلئاع یر یعرکی
 اا یم کا و یا یمیعارب ؛لرادمح یکیا هدب هات
 كنابرفک و ملاظع هدیسکیا هلتعوکح هدرصم هنس تلا

 ۰ ردراشا وا تنعل رهظم مولا نب لرد ا باکترا ییعاوتا

 ۱ ( سو وت سیم ) یلغوا كسبونک هرکص ندرلن و

 | یکیدلیا نونع هلتلادع قلخ و تعوکح هنس ید

 ۱ ر و
 1 هل دا ) سدح ۱ ندا و هدرل بک رات ضا

 ۲۱ ید هلا موصو تباور یعیدل وا شعا نع رفت تند رپ

 ¦ ندهلغ وط یکه دنس هر نوهال عقاو هدنسا را فد وس

 ۰ روهنلوا تبسن هننامز كنو یمهبت نوعرف لوم

 ۰ رد(قنوشش)ینوعرف یحترب كنەلئام یجیکیا یمرکی
 ۰ ردسهنس (۱۷۳۲) هر البق تعرفت 2 رات



NYE 2 TD AE 0 RIE. I 9 2 هد 1 e زر AF E 9 ك 

 ۳۷ 1 را زا

 ةتع#ا تا ی را ید ا دارا ربصو هر و

 ۱ ۰ ردرلشل و رلیش لیخ راد دنناحوتفو

 ۰-2 )یدایا نعرف رفت هت ( طقنم )یلغوا هر کص ندن ون

 ندناصعا تہه ولع یک یسایاب موفم نوع رف

 یاوعد ۰یدالوبحم هدهلیا رو غورک هقشب ندقدملوا

 فلل هنسرب هد ردا با رح زدو هه ولا

 دا لن تواک هبضع O TER ینایغط هحهدایز

 ژس ییمطع وزد یشن ۰ یدر ویا قار زمر نوجا
 ڏه نتبق

 قلفنم هلم هزم اصع برض دل مدنفا مالا هيلع

 و وم ترصح هاب میک نده دل وا

 بم یدل وا دیدن ,هلبا یقرغهزکد نالوا
 4 هم هن لھ هدب رلعح 11 ارسا یت د طفنم نوعرف

 ید نجوم ترن ھے ۰ ند رانی ام هدهجس رد یح

 )۳ یاب رد قدرع هدرچا ره تیفعتل اب طو» رکا

 ۰ ردشل وا

 هل روص وا كم وق م نوسعرف ناد رہ د یامدق

 مک ی هلداحوش نادنر دابا ا نادهعاشا یتلیق ورغم

 هکویلاح ۰ ریدلیا رشت رفرب VE هد درعرص نوعا ۱



  U OE EOSنا و 3 ان اب ۰

 ربعلا تار ۳5

 دنس هاب ع اک ولم یکیدایا ریس دز زا

 هک وهو شمس وک راترامح هدنرلفح بورد شوف

 لیوحمت 4 هلیج تالماص» یراهلماعموا هدکدلبا تعجر

 ۰ ردشم ردتا

 یحنرب نامز یکیدلیا الیئسا یرصم یتلود سرف

 | بوروک یتروص كسير سویس هدنرز وا قا ور اراد

 شکسا قعصا هنفرط تسوا كنروص وا عر یدنگ+

  تاحوتف ن ۵ هداک نالوا او دن ه ظواحم ه دژ e ددل وا

  هقدعرا و هر هح روا یکم دات لا هجا ها تداعس و

 ۳ 7 ی رب و ۳ 50
 ییهدل وا یتیح ال ص هغفعصا هند وا كار وص یکسر

 هعشد ندفدل وا ر ا ندزوشو اراد هلکلیوس هناراد 2۳۳
۷ 

 أ ره ردو سد ریس وریس هد « و قددصد ید روس ای 4 7

 » مرد | سیم دش لی كنا ۵ SEE هسا مدل وا

 ۱ ۰ یدلیا بیات یهاک هلا لیچ دع و

 8 زا

€ 

 ۱ 3 هنس تلا شقلا هروک هشلوف كسویفسو و ىکا
 لوا ضراع E هن راز وک ه كن رج رحا ِ ردشل وا

 ۱ ۷ رد و یکیدلیا رانا

 ناس یکهددش و قان راق و هوپ نهحایس صعد

1 

1 
۹ 

۹ 

 موم



 ۷0۲ ۰ ٠ غرقا ات یر

 هلا هب رخ هوو تک رر ند هيف هراب زوم رد یعیدل وا

 ۰ یدلا هنفرصت د یدال: یک هدنلحاس كن رک د باش

 یکلاس بوروتوک ورايا ییئاح وتف هدوشسهعطق اسا

 نالو هدنسهعطق اوروا ندنر ژناع عقاو هددنه

 یکدلیا جت ۰ ردشل وا دن ردق هنر ( ه وط ( بوتید ز

 و اتا یاس نا یا هر |
 و3 ۸م زد مقاوم و مقر و شه ییتاحوتفو تارابصتا

 سفت یسهراس داوع و:تناید هلسهماقا هیفاک رک ام

 -دوحوم الاح یرلضع كنهروک ذه راتا ۰ یدلیا ےل و

 هدد عتم لک الیه توش ها جدا هدرصم رد

 عا اشنا ید راثا هدن رللحم نکا فالس "یدا و تبورداب

 بودل سکو یرار قچلا نالوا هددررض ندلی

 ۰ یدلیا داشک رالودجو اشنا رلیرپوک رال نالکمزال
 قج ەل وایطوبغم كنهراس ماوقا یساکلا رصم هدنامز

 یکودیا شل وا غلاب هلاح تداعس و تیرو هدهجرد

 ر ور

 كنکلاع ۰ ردهدننامز كنو یدانحا كنهطررخ

 روصتو دق هنرزوا هطیرخ یعیدرداب ییسهلج |
 1 یدردتا ۱ ۱



a A Eaون  HALA i۱و نم  

۳ O N TE ۲ ۸۳ رز رم A. CRED 
1 ۱ ۳ PETE 2 

Eربعلا تا ص  

GG Eیعکیا : هد  

 هج 4 ر بس و هرس ارس ناو ه دن ارح كن رد ۰ ردشعا

 هدیسهب رطف تواک زو تناطف بولبدنا هنر لزوک

 هل رکتسع هدفدراو هع واد نس ندنفددل وا هداسعلا قوق

 بناح لات و سا چ یرع)ا۶ زج و تع زع تاذلاب

 ١| یدنشلا ہری نر جد یدال: ضعب نانلوب هد نسا ی

 | هنر هاکعا تافرو یرد هدنندوع ندهربخا تاح وتف

 ۱ ۰ یدروط وا
 ۱ رار هلا ماود هتاحوتف و تابراح هم وکج نام ژ

 رانا تیغ هبهظفاسحم .یینعارزو شیاسا كالام
 ناڪ ا دنسد ر ره مست هب هرب اد یا زوت وا یتتاب الو

 1 6 زکبع هوف ۰ ردشلنا ,نییعت رثیلا و ندنلها و تماقتسا

 یراوس كيدت رد رکيو هدا كم ىلا زوت وا ىئ

 اوف بودا غالبا هنس هع برح كيبیدب یمرکب

 | یه ڭكطبا رض زويد ك یکیدلیا تصذ 4 هروک ۳

 ۱ ۰ رای دا ترڅو دع هحرادتفا و تقابل

 سونا و نوتلا نیعم رادقم رنج“ یتکلاع ش
“e 

 شعا دلرادن هلطدر 4 وک ر و هرزوا كلر و و اف 7
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 ۳۳ ۱ .اقیرفا ب باک یو

 سنمار ین وسعرف یحر كولا ی زوةط نوا

 - دنس (۲۱۲۲) هر البف ییغرفت تولوا ( سسمار )

 ۰ رد ربا كنو ص و-> دوم یکهدموسق ۰ ردهدطنس 1

 مدق (۳۰۰) و یطیح تعاس (۱۸۰) روک ذم ضوح
 « رولی ردل وط وص دن ورد هدنناص.فیاتنا تل ث ول وا یگ

 هام ورزم هد راتو یتبدهلوا اک هتعارژ ناضف و

 ۰ روهلید ( سیفونیما ) یا هدربگرات ضعب اکو
 نالوا و هد سهم ورندتفور سوت هس رو دم

 وع ییرالسن هلا مادحسا هدهفاش تام دخ ىلا رسا ید

 ۰ یدلیا نه جمادعا |, كن رلهد ول وم لانفطا نوحا كء |

 ندفازوا نکردا ماما دل لا یدنک هداننا وا

 بودروتک ندنکیدشلیا هن زوک قدنصرپ هدنرز وا ونص

 ین كنتماباب کا روهظ قج وچور ہد ئز |« هدف دحا

 ییوا هن رز وا بک یک ەد رله ىلا ا اا

 ییب رفدتا هلی هل ی I ییح وح فرش نادنمادعا ۱ ۱

 ها رحم ما هج رم يج وج 4 _:ه> ییددالک |

 ترضح قحوج وش ۰ ردشردتا هب رتو شهروتوک 3

 ۲ رد نمدبنفا مالا هيلع یموم ۱



 ریعلا تام ۳

 ندن راکو بم كن وعرُف هد ول ۰ ردق ورعم هلل نود

 ۰ زد دک ولم راح ڪج تدص هد هب ع راطفا و

 ۱ هرز وا قفل وا هدهد روم تروص ۵ لب رش هبا یرق

 دا تسهولا نوا یف نوع رف وش ۰ ردد وج وه

 ر یداح هروک ذم رش هدف رط لوص الس و شعنعلاق

 یدنک هلغل وا تارخ یرهرکص ۰یدیشعا اشنا لکیه

 ۰ ید[ اقرا همش ندفصلوبر نالوا ترابع ندنروص

 ما ( سایدنازوا ) و ( سیریزو ) ندهناع وش
 كن رهش هیت سدرزو ۴ ردندرل رومشم جد رلن و-عرف

NE3 ۶ ۰ و ۲ ۳1 ۰ ۳۹ نیرو  

 هنیرهش 2: ابرج سایدناعزواو شمررا یتتراعو تفیز
 هنراراود كنها یددرداب هدندوع دلردک ردو

 ۰ ردٌشم رد زا یتاحوتف

 1 رهو 4| یکبا نوا یی هنسرپ راد رم ھ٥ هدننامز كنو

 نوک شب ندنرلکدتا رامتعا E لا نوک رش شقلا

 - اها یصم ۰ رلیدلیا هوالع ها كك وص تعاس ىلا

 ۱ .( سیفونیما ) یعحدرد یتعوطح كنهروک ذم “لام
 ەل وا ضرعنم ه لس رص لدا ندا روهظ هدنناهژ

E. 

1 
 و

  سس
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 A اقی رفا س باتک یجرب

 بولوا حانر و جرب یلنودروق نوتلاو هدالقر ندنونلا
 *۰شعا راو لاثع یکیا لوم ندنوتلا هدنتسوا كجات

 رهظم فرار ا دوس هدننام ز سقف وسما رصسصم لاها

 هوقش ند رابا كنه قاور ووم یکدفابرافو شلوا ٩
 1 رده وب

 نعرف هدنسهنس ( ۲۲۲۲ ) هرکه لق نده اعوش

 لوب لا كنهروک ذم هلام سیزووت یصجوا ندا
 دوو رندا ن

 AE A ARS و
 یراهرکص هرزوا یغیدنل وا رک ذ هدوراقو ۰ ۳

 یرلشاط یلیکیدیراکدلبا لقن هاموروهلوتاتسا لرلع ور

 هن رارز واهدننعا بوردتا بصلهد 4 ردنکسا سدزوم وت

 ٠ دهم دز
 یراهینعف كنناوخا هللا مرلسلاهیاع فسو ترضح

 ندهقلاع امدق ۰ روبهزابن رخأتم یتفیدل وا هدننامز كنوب

 كنرخأتم ۰ راروهرتتسوک هدننامز نایر یلغوا كدیلو

 تاروتهدهسیا ریدلیا ناب یتعص مدع كتاوروش شرت |

 هقلاع هدمهمکح راضرات نانلوا لالدتسا ندهیانو
 ۰ روالیشالک | یسلوا هدنامز

 هجرلبنانوب (سیفونیما ) یچچ وا ندهروک ذم هلام



 ریعلا تار 7 ۳۰

 لب راجا هراباعنكو ىل هکسق نالوا ید هیاصا لاها

  زد لشعا

 ۰ ردرلن و یک ولم كن هلن اع یک زس نوا

 | سویا یجرب ۰ سيروم و یحرب ۰ سیسوما
 یصجوا ۰ سزو-عوت یصج وا ۰ سیزوغوت ضیا

 ۰ سدروم ۰ سابیداعزوا ۰ سرزو ۰ سیفونسا

 ۱ ۰ سیفونیما یڪدرد

 هنر سففونیما یحنرب یلغوا هدننافو كسیزوفوت

 | كسیفونیما موا ىلع یتافاضم و رصم ۰ یدک

 هننامز هقلاع ۰ ردشل وب یراتروص تآ قوج كب هرزوا
e 

 1 و ا یدیعو تا هد: سرلا وح صصم نیک د

 ۱ یدنک تاسف وم مدشتسا را معصم ابا 2 ردوا نکات

 1 ۰ ردظ وە هدنس هن اځ هز وه رم ھم موبلا لغ وب هدد رو ص

 لالدتسا ندنو یرلکدلبا حوزت ندرابنادوس كرایرصم
 ۰ رو هنل وا

 تونل و ید یی وات كيف وا مدعم ۳ INE درج

 ۲ .هدن رز وا تن وات وش ۰ یدلن و ۱ ه زوم سه

۳ ۳ 
۳1 



 ۲۳۹ اقیرفا س باک یحی ر

 هلغل وا بواغم تموکح هرخالاب ۰ یدلوبعوقو رله راح

 یاو دنا وا د رع ندی و نر یسهباع هقلاع

Eجد نده رصم و ناف افاعتم  a 

 واوا رار هل ره رشک تاقلعتم و تاب وسم هلام داف

 ۰ رثی دلبا نصح و املا هنس هعاق ۱

 یموکح ههاداغ یصرکتش نوا ندمروک دم نا" "

 رخ هامج تلخ EITC 3 نکا
 -رلجارخا نداروا هلدتهج یتناتمكن هعلق نکل یدشای وا ر

 لیکشتقهروک ذم هللاع كسیسوما ۰یدمهلوا قفوم هن

 0 ( ۲۳۲۲ ) یکهدقم ندنرجه |
 ( سیزو و ( یلغوا هر )فا ندا یاس ها

 هرصاحیهروک ذم ةعلقهلرکسع ولتبلک بول وا راد

 قفوم هندوصمم هللاا هب رج هوق هدهسا یدلیا
 تاهاصم قت را هد هود م ا نکل یدیشمام هلوا |

 ید د رلعخ هم هب اتش ۵ لمینت | زا از طاع كليم ®«( هلا فا

 رہے۵ هل ط رش قلوا نوصعم ندصر ۳۹ ندنرافدالکا |

 هدنس نافرط ۰ رلیدلوا یضار هکغا كرت ییسیلاوخ ۰

 ك ویا سر ر وہ ۵ رکص ندودلب ار هدهاعم هاهح ول وا 1

 یداصت هضرعت توعح ندهعلق هاکل هیلع هدا ز ند رفت

 كن هم وف رم "یلاوح ر تم نع هنسلا وح هب ز وش نیزسکعا 1



 ربعلا تار ۲۸

 كاک ابهو نیبعت هظفاحم رکاسع هرالح نالک مزال دلو

 مان سیرابا ًارخّوم «یدلبا اشنا رلدهعلق هنرارب هدر
 رستلاب ساروا ندنکیدروک تیلباق هدنعفوم ریش

 هرو نم رهش هدنراعموم زاب هنسره هلیس هماقا رکسع ماطر

 زراعت و ملت هلا لاکا یتامزاول لرکسع و تع نع

 ندکلاغ كنسرادمح *هلالسولر نکل «یدا رداتفد

 یعش رب تلکلام ندنعیدمهنل وا حطو یرلهراداد هنماغیماع

 تعوکح هنس زوفط نوا دیلو «یدا هدن رللا كرلنا جد

 ۰ یدلوا توف هرکص ندکدتا

 :روک دم ندک ولم ندا تر رک هد سصم ندهعلاع

 ساک «نایرلان مراد «دیلولان نایر غمود نی دلو

 ارعا ر رارمکح مان بعصم نب ديل و “ناد عه نب

 ۰ ردل ومحم یرارکیدو مولعه

 یغنیدل وا مدام و دلو 5 ید نابر ی وا سصعم رن

 ۰ ردندنابا ور *هلج
 ندنرتدم دادتما و هداقم تازواحت كنتموکح هقلاع

 هراس تابالو هلرېش هبیت ندنرلقدل وا رفتتم و ریکلد یلاها

 هروک ذ تموکح یافتالاب یناکراوراکا یریلاها

 | كس هدنرلارا ۰ رایدر سوک یو مایق دنملع

۱ 
 23 تر

۳ . ۲ 

1 



 ۲۷ ` اقبرفا س باتک یحرب

 زاتبخا ا دریا ید نواو یضچ وا نوا

 ۰ ۰ ردل وه دیحم رات ۱

 تقشا ندن بش دس راد ام یا نوا و یشن ؤا

 هننالینصفت كن راه را تاع وق و هد هسا یر یرتکدلیا |

 یربخا رادبکح كن هام یعتلا نوا طقف ۰ ردقو تام ولعم
 اضم یسهفاط هعلاع ند رد صو ینیدا وا ( س واع )

 رخت رات ۳ نیا كنو ییالغس صم هلا یطسو

 ۰ ردتات

 لکشت ندنسهشاط هقلاع روک ذم هام یعد نوا

 دل و ) ۳ TR تم دلش ۰ E وب ندا

  تموکح و سلالس اکو رایانو یکسا رد ( خود 51

 تموکح ( قیه ) «رایدلیا قالطا (سوسعیه) ههروک ذم

 ( سوسقیه ) ند نعيد وا هنسانعم ناب وح ) سوبس) 7

 ۰ ردکعد « یتم < ناب وح»

 كردیک , هتسلاوح صم هلا ۳ لوس رپ ( دیل و

 ناشبرپ ینیرکسع:یلرب و ,لالتخا راچ ود ینکلا4 رصم
 قموکح رار هلا طیص زادوا هنسهزود يلمب هرکص ندک دلا

 الینتسا وش هکیدتنا داخلا هدعاق یییرهش ,سیفن و الیتسا

 «یدما هدنسهنس یتلا زون وا نو رکسكي یکیا هرج# البق



 دوز رانا تاش ۲۹

 . ردفورعم یعما هل( سوقا ) ندهلناع یحنزومط

 كحاسعرب .رددودعع  ندنرالاظ كنهنعارف ی

 نور )وا ی ریو د راغل

 | یرهیحرا میاقو درهلاع یحجرنوا و یصت وا
 ۰ ردا وهج

 ندفالتخا یساکلارصم هدننامز هام یصیا نوا

  یرهش هسیث و شلا ینلکش هد تکلعر بولبتروق

 | (نزانریسوا) یحمج وا ۰ ردم اوا ذاا هدعاق دتکلع وا

 ! تت هلا شادط لیکید یکه د هنرطم ۰ راندنک ولم هلناعوت

 نزات ریس وا 4 ردد زانا كنو یدبعم قان راق دن رېش(هب)

 قفوم هنطیص جد كلو شرخ و هنلواقت سار كتم 4

 ورو هنشهعطق ایا ضرع مھ تادوشز ردت وآ

 یکیدتک هرزوا قلوا تیرفظم ربا هلنا قوس هنن رافرط ییا

 رد ورم یکیدتا زکر رلشاط یلیزاب هدرارب

 | عدنا ندشاط ۰« رد (نعنسا).نیلخب كنزا ریس وا
۳۳۳۳ ۷ 

 1 یر ارس یلار نالوا روم دم ود تنرال و نامل وا

 ) ۰ ردبضرتا قحهل وا بحو+ یترمحهدانز لا هدنصا هقتع

 ۰ رد هنس تزد قرف یتموکح تدم وا



 e اقیرفا س باتک یجنرب
 (وفوشول ) یشادنرفو ( وفوش) * ( سیفوس ) یصکیا

 ۰ ارد رروهشم كنکو لم هلاعوش
 مره دلو یهدنسیلاوح هربچ ندرصم مارها

 تنوفوشو هلا وفوش هرزوا یکیدلرسوک هدوراقو

 ۰روالیشالکا ندنرلعم شوقنم هدنرزوا یعیدلوا یرارثا

 هر یکیا بیرو هن رکیدکی هدناب كمره هد رلتفدم

 ۰ ردروک ادم هد رب را ضصعد یعیدل وا هدنگا

 هل و شوم هدمره یحصج وا یعما كن راقنم

 ۰ ردشل ر دل و يوا

 ترابع ندها_ شدا زوەط یکو لم كن يب

 «(سیقارقن) * (یرفاش )۰( فیقرما ) یرارومشم + یدا
 ۰یدردباب یره یصکیا ندرصم مارها یرفاش «رد

 و ( سونا ) یسلترهش كنکولم هلا یا

 رادنسح تیافب ندناوسن سیرفوتد ۰ رد (سرفوتبل)
 هبنم ضعب لود لاحر كناهملا رام .یدا یراقرب

 هلیح ندنرلکدردل وا یتشادنرف هشرز وا ضضو دبح

 بودا باج هتفاض یکیدایا بدتر هدنرصق یرالتاق هللا

 .یدرږدتا قرغ هلی ۳ هدماعط یان

 كن هنعارف ندا نایک نفرات یجزکسو یجب



 زنا تان ۲

pe۰ ردشعا كالبلا و هدنسلاوح دیعص نالید الع  

 «یدروط وا هتنطلسدنسمهرکص ندعارصم(سئوثا)

 ا هرکه یمرفب یتعوکح دم كنو

 هدننامز ۰ یدردباب رارمصف لزوک *رلاکیه ماطرب هدسیفنم

 ۰ رارادیح ندا ندراهئام یصچ وا و یککیا

  نوعرف نده ار ےک e طلست هکلاع ا رطا

 داكا دوبعم قلخ الس الاب یید رس و

 ۰ ردشم ردأط هزوک وا نالند سا یکیدتیا

 ۰ یدتا تشدشت .ندنرهشا سیفم دام :یصجوا

 . ردشعا روهظ هدنامز سورسن ندهلاع

 ضعبكناذ نالوا راد« 2 ۵ دساقرم هرکص ندس وڪاق

 هل مان ) و ) یرایضعبو ( سیرخ وزس ۱ نیحروم

 ۰ راروهزاب یهدل وا موسوم

 یکدلیا 9 سورس و ییب رهس هبا نددعص د زلب

 ۱ رم تس کوب لإ صم نرادم هد ه۶ دو هنمزا ۰ رد ور

 *یدیا یرهش سیفن هنب یسهعصاع كنلاع یحجندرد
 .  یرداریو ( سیفوس) یجرب « ( یراقنه) ؛ (یروش)



FONE O VB TIL TIL AD E, OR Sa EI OO TF 

۱۳ 

 ۳۳ اقیرفا حس ساتک یجترب 1

 داتا ارادہ مارصم و ۱۶)ا الخادم دھکا 1

 ۰ یدنل وا ۱

 ام تربت

 رد هنعارف ردقهنط,ص لر رف ندعارصم

 یس هیج رات میاقو
 هرع# | لب

۳۲۹۰۱ ۹4۵ ) 

 هنسناسعط زویکیا كببچ وا ندن رج اب رقت (عاربصم)

 نوش دنس هرکرص دنس ترد شع زو ید ندناق وط ومدقم

 ذاا دوبعم .ییسودنک :یمهعن ۰ ردشل وا تم يک

 ۳ «رایدتسوک تیامر هدنفح ردق ه هجردر كحمدا

 E التسرب تد هد رنګا یسیلاھا سصم یکسا فرلع

 ۰ یدلبا تدحم ىس هلطاب

 ره رد را كنون یرهش سیفنم نالند یصم یکسا

 نیس, یتیتعارز كالاها بوربوح-ندنسلصا یارح یل

 ۰ ردع ا ر صم ندا سيس اتو عضو دیسایس نیناوو هد راګاو

 تیا ور هنس یکیا شقلا تم وکح تدم راخروء ضع

 ردو هنس ز و وا سان وا للع وا هداج نامز ۰ار وهدا



GIN SE CTRایی 0 یا 3۳ ۳  
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 اولا تام ۱ ۱ ۲۲

 كن رلکسع هان وا تدایعهد همدعتم نم زا كس دم دو “لاها

 +. ۰ ىدا ندروک: دم دامتعا یس هیلصا تایسا

 و حالا ری یقه توت تیاد كمارصم

 ندناموهوم نانلوا رکذد هدنفح تاموکع نسا تفبس "

 ۰ ردقوت ریه تام ولعم هح را رات همشب

 هنطرض ل راس رف ندع ا رص مه روک هن را هداقا لرلخر وم

 تقبس قموکح فا ا ی هدنساکلا سصم ردق

 ی رکن دکب هد راتف و ضعب یک و لمدارفا *۱ را هاب ام وس ردا

 ۔هددعتمتاهج كنه رمصم ءیلاوح یقاط ر و رصاعم هلا

 هنس هاچ رانو ریبن فرصت هلت ر وص هعطاقم هنس

 ۰ یدنل واقالطا نوعرف هن رب ره و هنعا رو

 راپا ۳ ود یطبذ انس هم دق ءیلاها سبصم

 ۰ ردندن رلتدسل هب هدم رب موسوم هل يمان طیف هددرعصی رلعا

 ۰ شعاهسک و هدنماب طبق یناب كنهر وک ذم هی دم

 جو نب ماحنب (سیفن) سنم یسیخحرب كنهسنعارف

 ۰ ردمژلساا هلع

 .رد شف وا رک د هلمان عاصم هدناروت تاذ وش

 1001۶ دیک, ذب دیا مرمت هر ضم تر

 هماغه او تاک كنه رکسع تموکح نکیا هدنرالا رلنهاک



 ۳ اقیرفا س باتک یحرب

 هل ءنظ ردرا و ا ظ ومع لا وما هدنن ورد تاللادبع 7 دل و

 یر هد هساا شم رده ردق هنسا ران تورد 3 ا

 شلدا 2 نا ناخب یس 4ب ندنکیدعا روعهظ

 یرالحم ضوب هدننامز سرپب رهاظلا ی ام وا رس

 .ردشلر دتا مده هدیسهیش ندنعیدالشاب دغبعي

E 

 ال كنس هبخ رات میاقو رےہ

 كندنعارف ندا و هدار وا و رص م یکسا

 نارع ندنهدلوا طوبصم هلال یرلهبگ رات رابخا

 هنل وا دع قوت و نایاشو هدهلساسدم تروص ور ندلاع

 ۰ ردقو باتک یواح یعباقو هد هجرد كجهلب

 یدراظع و هحاوز هبغم “یز تفو رب هعدق ءییاها

 «( سزا ) یرق "( سیرزا ) یسعم هلبا ذاا شادنرف

 سر: ره ران و و داب هلت رامان ( سره ) یدراطع

 كب هنرزوا داقتعا وش ۰ یدا راشعا داقتعا دوبعم

 ندهروک ذم بک اوک تح لرد راتعا هتافارخ قوچ

 تدم هنس كب زوقط كدوبعم رب هدشمان ناکرب مدقم

 ا ۹ ردرل 1 وا بهآذ هدهنغددل وا ش شا نت



 ولا تاقا ۱ ۲۰

 ۰ ردندشاط هحراب ر ۰ ردهدنعافت را مدوناسعط زوبیمیرب

 هنوعرف ماوعلانب نکل رد وسنم هارتاب وییلق شاط وش

 هلا عدو ا هدنرزوا روک ذم رجح روب هال وا تبسن
 هب هب ردنکسا هدننامر سزوعوت نوعرف ۰ ردراو را وزاب

 هدل ویناتما یو .« رد ورم یمیدل وا شلدبا بصنو لقن
 جد شاط ییکید ددع یکا ناشلو هدام ور یرگید

 ندروزا یهدنرارزوا یغیدل وا ندنرانآ كل یزوموت
 هدرافدل وا شلروتک نده ردنکسا رانو بول وا مولعم
 ۰ ردندنابا ور ؛هلچ

 دوجوم تفورب هد هب ردنکسا - یسهزانم هب ردنکسا

 «یدنا ندنعیس تیام كناند ید هرانم رومشم نالوا

 رصم مدقم هنس ترد زو زوعط ندنرعگ یهرانموش

 هدنس وش راق ۵ ردننکسا ریت وس سولطب نانلو یرادم>

 9 هدر وا او كسک و رب و ه دم رب زج سوراق عقاو

 ' ءیدا بیج رار هدنعافترا مدو زویشب هک یدیشم رب دشا
۶ ۰ 

 ۵9۱تن یسایصو رولیفاب رانف لوب هدرز وا یرل۵

 نوا قللچ هنرزوا ۰یدبا ردا رولت یهدیعب

 ےک

 تعص و ۰ یدا را و جر یایدرت توت ند-ح راح

 “عب هعبط یکر ندنعب دل وا ی واح ین ج وا یان

 ند هب وما لولم .یدنا رودء ی.دهج وا ي یسیشکیا



 ۱ ٩ اقیرفا س باتک یصرب

 یراکدلیاذاحا دوبعم كن هب رصمیامدق ۰ ردهدنعسر ناسا

 ه] رار وهل یعید رددعاب هدذ راف رط ها هس ره كر

 هنع وف و اوو نصب هکاع و زر زوج ردا ناضیف لس

 وا راد من د ماب تکو چ و شاد عاتب ناتا

 هدرز وا یادت «یدیعو تام واعم نکد هراتف و

 یعبدنا وا اینا مدعم ندنامز تتسیوم ندرل وزاب نانل و

 هه ندنس هب د AE لا مص ۰ رد شا دا ه دافتسا

 قرف زو یلوط كندسح “ىلا یمرکی یمأر سابق ردق

 لوق یکیا بولوا مدق تلا زوت وا یضرع كننيفنک “ىتلا

 یهدنرلا را یرال و ۰ رددع رد هب هقاسم مدو رتشاللا

 هرابکب یدسحو شغلوا ان ندشاط لکیه كج وکر

 ندشاط عوضوم هدشاب كلوهلاوا ۰ رد و نداق

 ےس رع یروص ۰ كسدزومت وت یګ درد هدنرزوا هحولر

 وقف شام رداد دع ول وآ هل فا و ره او
 «ردراو جد روزا ضعب هملاق ندنامز ربع ور هد رز وا

 هب 4 صد تاد وبعم یکو مدعم ندزعا رضا راهور

 اوو ر ردم سه روال اکا یوق
 .اردغطا هرزوا تسانت تیاغب نکیا یواح

 یلیکید ماطر هده رصم *یلاوح - راشاط یلیکید

 ندرلن و « ردندهعمتع رانا یسیه هک رد را و جد رل-ٌشاط



 رعلا تام ۱۸

 یتعسو یهیعاشا قرولوا لعتشلا a هر وب د

 ثكنکوب ندرلمرهوش ۰ ردیهتنم ههطقنر یسوراقو و

 ترد ناسکس زوب زوفط كديکیا یطیحمو ینلا قرف

 ی هفاسسمر یعبرمع عارد زون رد كب یللا هکر دم دو

 سدقم هلی را هلباع و هب هعدق ةنعارف رنو ۰ ردشعا تاعیتسا

 هده لس ا ف ندهروک ذم N - مار ها

 تاعتسا ی هفابم لوب ر هک رد را و رام ره ر قوح اه د

 یمادنرف هلا وف وش و ی ره لوب ردا

 یراعنم ی ره یح > وا ی رفاتس یر ره هطر وا ؛ وق وش ون

 ۰ ردخلسالکا ندهربحا تایغشک یییدل وا شم ردناب

 هداعلاقوف ندنرافرط هنعارف هدنساشنا رم ره

 نانلوا مارا نوحما كنو ءردشم وا رادتخا تافلکت

 ايدام مدآ 2 رفت كس زو تو وا قوح كل هل و

 تب ررو ,Ay E ه دی و ره و رول رلل وف

 شعا رول وق هلع
 جم

 لوملاوا یهدننفاب ما رها یک هدهریح ا لوهلا وا

 د سکنفسا اکو راتاو «ردندهبض رانا ید یفص



 ۱۷ اقیرفا  باثک یحرب

 یس هظفاح تال ومع هحالع لي هدرادنس نایهرا و

 . رول وا حاتح هرال ودج

 كاما رھا هربح یس ۵۶ دق همراه لزق یطس و رصم

 سیفنم عقا و هدنساذح كن رش هرهاق یکی دعسو هدننقا

 هد دم دق دنم زا هنندم وش «یدیآ هندم ك وب رب ی ورعء ود

 زا مولا لاا ید را یرومطم ۶ تانا یاو

 « رد لاح ندنراع

 مور طخو فورعم هلا الذ ىش الفس رصم

 قرش ۰ردعقاو هدم لکش یک قرح ( انلذ) ندنفورح
 ندلودح یکیا یعلضص یکيا نانلو هدنراتمح تغوآ

 یمهعصاع روک ذم مق ۰ ردنرابعندزکد یسیلاععلض و

 هلغل وا بارخ روک دم رهش یدا یرهش سیلوب ويله
 ۰ یدنل وا اس هدنرب كنا یرهش هب ردنکسا یراهرکص

 یرالحم ندا هدافتسا ندل رېن كنهروک ذم "هرباد

 نالوا قازوا ندرېن هدهسیا دعتسم هت روم واردره
 ۰ ردلکد تراع لباق هلغلوا ترابع ندرالوج لاسم وقرارب

 داکعد یراد نوعرف ندهعتعراثا هدرصم - مارها

 نانلو هدهریح ندرلنو ۰ ردراو مارها ماطر رومشه

 مارها ۰ ردد ودعم ندنعبس توا كنابد مره جوا

۲ 



۱ ۲ 
 | ربعلا تام ۷۱3

 شش 2 نوش كی یش نوا نوت شب رعملع
 هردنرابع ندس وه

 ا اج تو قزش كنهروک دم راد

 هردر عسا و ك یسیضارا تره ندشهدآ وا غاط

 نایرح هدنسهطروا كنهروک ذم "یضارا ۰ ردهدنلکش

 وش «یدنلوا ناب هدشاس تح رج تال رم ندا

 هد ههوو رم "هرباد «ردد ودعندنسهعظم راهنا كناند رهن

 هنسره هحاوتبا طخ ےلق لا بسح ۰ رد ردا رول

 رارومتبوش ندنفیدغاب راروجنب قوچ كب هدننآ ناریزح
 رار یهدنفارطا بورترا ردق هلوا نرشت ینیراوص كالس

 هنشال دح یبنابنا وق راقجلاب نالوا لصاح هدنرزوا

 «یادغب ینایغط نالوا داتعم كلرهن هیلع ءانن ۰ ردبا غالبا

 نایک" رنس رابح "قوع «یشماق ی ؛نوتز ؛ام رخ 2 ۳

 هروهل وا بیسهراهدافتسا لوس لوس ندنراتعا رزرلیش راسو

 (الفس رصم) (یطس ورصم)(ایلع رص )یکم رص
 ۰ رد واح یم كوب چ وا هلبرلمات

 ههو دالب ےس وش رددعص دزلب الع صع

 عفت .زارب ندایرد ےطس روک ذم مسق ۰ردبا لاصتا

 كلب رم هسدا یسهدافتسا ندنالوصح He رصد و

 ه هب ول طم هحرد ییابعط دلار ندنعبد] وا عبا هناسعط



 ٥ یرف سس باتک یجرب

 لصف یجنکیا

 اد رصد

 كنس هم رات عیاق و رد ۰ یسایفاسعح رصد

 یکسا .یتموکح هنعارف هد سهم * ییاد ۱

 ۰ یرابهذم ودنا وع و تشسدم رال رمصم

 ۰ شرج ۰ ۳ وبا ۰ یتموکح هلاطد هد سهم

 ی افا رغح رم

 . هعسا و هارو حقا وهدنس هعطق اه رفا تکل سصم

 و نان اف ها دال وز دو کو

 یا رعص اب رغ ؛ طح ض ورم ردقهرجا رڪ و سا وس

 ی كنىلامش صع ۰ ردد ورد هلا هر دزلد و هریک

 زکس یمرکیوهجرد زوتوا هلیسهقیفد قرفو هجرد ج وا
 زو وا هل س هح رد زوت وا كار لوط و هد ناب ىس هعیق د

 ۰ ردعفا و هدنامم یسهصقد قلا زوتواو هحرد ترد

 زویکیا یلوط ملیع- و زکس شّقلا زوبترد یطرع طعم
 ۰ ردرعا ص لس كس زکس ی هحایس و یقارغح لم زوت وا



 ا ٤

 رف 0 ها رو ندا تور وک

 ۰ ردراشملوا قفوم هناشک هم رم ضعب هدنسیلا وح

 ندهردنول نوتساول رونق ودهرکصندنسهنس(۱۸۶۱)

 ردق هن زاغو قیبمزوم هدنرللحاس قالتا طيح رګ

 لاصحا تاهولعم لیخ تاذوش ۰ یدلیا تحایس

 تامولع» هدنتح یرله رب اسا «یماغن «ردشعا اطعاو

 ۱ ردو "يوو

 0 ولعم هلا فشک ینعبنم كل نوترب “رک اب “كاس

e 
 هدنتعوکح ءادنا كناشاب لیعاعما یشاس ودخ رصم

 هدنسدا و لس هلا هب رک سع هژرعهر ( رک اب ) لث وعک

 ۰ یدلیا لاصحا هفارغحدیاوف هج ولر وراذکو تشک



 ۱۳ اقب رفا سس تاثک یجر

 )۱۹۵ 2 لد زلرم راکش یزمش ده درابللاغوت رو

 اشنا زک ام هدنارص ءاحر ار اردا ا ۵ درس هی

 شیدا
 ا وا ند یساترهابار كتل لو کا

 تراحابنک ًابقاعتم * ردهدنسهنس ۵ ۰)یهسان تنتکرش

 ۰یدلدآ ا جد ی یک سم

 حاس مات سور یدنالتوئس هدنسهنس (۱۷۷۲)

 هل رانتخا ۵ دن لس تعاتم ¿ن نوڪ ا یرح یعیس كو رزا لب

 ۰ یدر و ربح یتادوهشم هلتعح ر 4 هریلکنا و تحابس

 ۰ یدعا قددصت یر ی 1 راث دیشدا یی راهدافا نکل

 ر رحم ید دس (۱۸۰٨) لر وقنم یدنالت وقس

 و سی را ورق و
 ۰ یداب هدنک

 هدنشیاب و كنور واکو ماهند هدنس هنس(۱۸۲۲)

 ندسلبارطرلغشتکم ندیک یرغوط هونرو قرلوا
 ب۵ ریش داشت ٠ رابدلیا ما ود هب هد دع SEAS هکر ح

 :یدلوا مولعم هل را هط ساو رنو ادتا

 واق س یمن ۸دا )۱ ۸۲۷) هلا ماود هفشک نوترب واک

 ۳ ۰ یدلبا تاق و هلع ما

 ی

 دالب تاوذ مان غورفوا ؛لژوو ترب هرکص ندنوب
 ۰ رای دنیا عبا و ییسهلج كناد وم



 قلا تار ۲

 تعاچر هدننامز چ نوعرف « هکر بد تود وربه

 « ردشمزک یفرطره ڭناقرفا

 ییلخاد ی 1 هنحات رو ًارظن هنابا ور ضعد

 ااغ ورو نکل ۰ رلیدلیا قیقحت هلی روص ارفتسا

 ۲۱م ندا تعب نوا عطف سم رد دنا

 ۰ ردد وقف« ا ندنرافاشتکا

 ه دی سصع یھب نوا هل د المم یراحابس لاغوترو

 ل رالحاس عفا و هدا روا ردو ه یدءه طط. رک ند ر صم

 شعا سیسات هدرلاروا ؛رابللاغوت رو + رایدشا بت یتسیه

 «یدلحا هرکص ندنا ین اشذا قیرط كنا ربعتسمی راقدل وا

 مات اغا دوفس و یر وهسم لإ كن رلغشتکم لافوترو

 تشک ینیرفرط اص ءاحر سار كناذوش < ردناذ

 فشتکم ۰ یدا هدنسهنس ( ۱4۹۷ ) كدالیم یراذک و

 هلع مان سایه یتحایس وربس هد را وص اه رفا كلا ی ود

 ۰ یدلبا وا رکسا ردو دره نداروا و

 ل لذادنام و ماطر مدھم ندو یرتاه سارب

 قوس ار هل راتخا تا زی هح واخ ةا یرلتسابر

 سا | رحا تاک هد رص ضصعبو

 هداش رفا هدر سصع و نوا لداآلرم رابل هسلارق

 ۰ رایدلیا اشنا تارمعتبسم



 ۱۱ اقیرفا نس باتک یجرب

E |اع ہل | هو شرح  

 AR RSE OE هيل دالب (۱)
 ۰ رج ربعمج تانالوراسنال وا

 سنون ناز“ هر " هرببک یار ےص

 شک ارمو رازحو سلیارطو

 ۰ ردسأف هلا

 الاف وص : قسروم و

 ۰ رد رام صبر داس هر د الب

 1 عمو ۰ ردناد وس د زلد

 طب 3 وا
REE (٤)0 ۳  

 د زار ۲ ۵ رفک أ

 را 1 A هب وڏج یاه رفا ( )7(

 یرلهر زج € هعطف و اقرفا رئازج )۷( ۵ ات 4 ءطو با

 س ۱
| 
 رک[

7 
 تام و تا هاش وا

 رایت اغ زف ایام نام لا قیاس رم اف

 ۰ یدا را ردبا قالطا اسب هنس هلج كرار یدل وا



 رعنا تا ۱۰

 ناک یعاونالرن وی" ۰ ردفوج ه راض شوحو
 حاس و یرب راج * یزم لسرف " هفارز « هود “ لق

 ۰ ردراو هدرنالب وب كىو ولرد ولرد ۰ رونلو

 یعانوزوا كعو رب نالوا فورعم ود او ندرلن رلد وش

 ۱ ۰ ردمدق قرف

 رد ره صوص# هن هيا وتسا ےلاقا هدا-ش رفآ

 « زوط “هویج ؛ سا "روت " نوتلاو تالصاح

 ۰ رونلوبهرئاسنداعم و  یرلندعم روللب و روموک
 نویلم زو هدنسهعطق اشرفا نیفارغج یامدق

 زویکیا نیرخأتم هدهسبا راشعا ناب یتفیدل وا سوفن

 3 نکل ۰ رروهسوک یدل و سوفن نویلم

 شرک راهابس نویلعزو وا زون هدهعطق نورد نیم

 نویلم زکس * ریسوتاب نویلع جوا نوا " رثیماح نویلع

 سوفن كب ىلا ؛ رايون نويام قچ رب " (نیحالف) هنالف

 هلمج ویی رقت لدعم ندنراکدلیانیمڪګ ییفیدل وا راتوتلت وه

 ۰ رروهدنا رابتعا سوفن نویلم یکیا شعزو
 .ردلعتسم ناسل ولرد ىللا زو هدنسهعطق اش رفا

 هدنرلهرا كلاس و تاالو ییدل وا لماش كنهعطق وش

 ۰ ردفو شکم رغ یرللحم رک او نکعرغ یییعت دودح

 5 رول وا ےھت ریسک ید هل نهح ت.عص و



 ۹ افیرفا س باتک یجرب

 .ردراوهد رارمن همشب اهد هدهر وک ذم هدعطق

 كنهراق یسهریص داشت ندرلهربم یکه داة رفا

 .ردهدنسهجرد وا نوا كنيلاعت ضعو هدنسهطروا

 "هربم رولیک ود رارهن ددعتم اکو ندنتهج ییرغ بونج
 یضارا یکهدنفارطا ۰ ردرا و رلقلاب قوحكس هدهروک ذم

 ۰ ردلزوک كب

 نورافوهدنرق وتنکبلت یسهربم ود ندراهربم وش

 ترلاو هدشبح دالب یسهربگ هندو هدرصم یسهربگ

 دک تلفکت یک دروس شا موم
 فورعع هدهسا راو رلهر شعب اهد هددزلب لخاد

 ردرلاکد

 یرلارعص و عقاو ايسا ےلاقا یساوهكناه رفا

 كناوتسا طخ سم ۰ ردسباب راج نوحما ینیدلوا قوح

 «راغاب رار و هدن راف ر ظ لام هد روس وم یییدنل و هدز] ایم

 ۰ رول وا مفا و هدانز سپس هدنسهرا لادتعا طخ ۍکیا

 رار هلسزکا هراموفو ندنعلزا كلرلوص هدرلا رح

 رەس ىدا ندررابغ نالوا لصاح ندندش كرازاکرور

 كح ەد ارا رضا یتاناس و تاناوبخ هدنرالح ضعب ۰ ردلکش»

 « رسا یراراکز ور ماس
 یک نا یو ز نژاس رام هبر ترافا میت دات فا



 ربعلا تار ۱ ۸

 لرې وش ۰ ردیرهن ایه هدي سیر کكنهرو نم راهنا
 ۱ ضرعو هدرلعاط ی 5 e تساي رغ تونح كنارصص جرج

 لاهق دهد هعفد یتلازوتواو دعنرد نوا كلا

 4 ییرغ بونج ردبا ذبخا رفارصا هصاتح ندس رغ

 هدنسهقیفد زوت وا و هحرد نوا كنيلاعش ضرع و فاطعنا

 نوا زوبتلا یسنابرج لوط ۰ ردا بایصتا هطیع رګ

 ۰ ردلبم

 رجال رهن وش « رد ره رڪن هبل را ندرارم وا

 مدق (۱5۳۸) و هدغاط یهدنسهب ونج تهح كنارعص

 هج ردزوةط كنيلاعت ضو هدلخ ر نانلو هدنعافترا

 4 رع هرکص « ورش هعفد ۸ ردهدنس هعبفد نوا و

 لاو ۰ رولیرا هرهبعش ددعتم ره ود هونج هدعب

 هب يرن ردا طع رګ هدنناب كن ور اسومرف یس هبعش وب

 قرف زوبردكب یسنایرج لوط كنهبعش و . رز ور 9

 هدعاق ندرل هبعش زگند نانلو هدنلکش اثلد ۰ رده

 قع تلا كنسونح ضرع یر ۳ وک یکهدنماقم

 هجرد تلا لروک دم ضع یرهن اترواو هدنسهجرد
 رګ وج وا هذ یر نالو وەدنسەقىقد قودط و

 ۰ رولم کود 4 یدنه طرح



 ۷ افیرفا سس باذک یجترب

 رج هنمسا رب هکر دیا بک ر ند رم یکیآ لس رہن لصا

 ماط رب قرزا رم ۰ رولبد قرزا رع هن رکید و صدا

 د زاب ی راح رګ دا را رهم وش ۰ ردنا لعشت ندرلرم لوح وک

 لردا نادرج یرغ وط 4 یی رغ لاع ۰ ردعقا و هد شلح

 كضرارم ۰ روشلر هلا ضا لبت هدنناب موطرخ ةئتدم

 5 وک ڏه ج رع ۰ للیذلیا عین رلحابس نج رح

 ند را وص كن هری یکایک هدنس هج رد یحج وا كن ونج

 هدنتهج قرش لرلهربحم وش ۰ ردشعا قم یکیدلیا لکشن

 رکید هلیما تربلا ازاین هدننهج برغو ایروتشو ازای
 تولکند راغاط یکهدنراتقابیرلوص هکردرا و هربحم یکیا

 قرش لا قرعیح ره رب ندن شی 9 رولیک ود

 ۰ ر ي E یو لرصم اا 1 ۰ )2 اک کیا ۵ دننهح

 یرغ وط هلاعس هلا حج ورح ضیا رک ندنسهککیا هدنن رو

 هدننات كم وط رخ ون دم هرز وا ید وا 3 نایرح

 سصم و هوو ۰ ردا اقتلا هلا رم نالید قرزا رک

 ۰ رولیک ود هزکدقا هللا روم ندندالب

 روم وس ۰ رد رم لاغنیس هد سى رب ندهرو کک راما

 ضع قرەقج ندنسهب ونح تهج كنهربک یارعع

 طیح را داود ب وخ رد قلا نوا كلام

 ۰ ردلبم



 ی و

 ییب ر جوا فاس یتدم كن وبه وشو ۰ رسا هبقرش

 فداصت كنهروک ذم حایر ۰ ردنا دادتما یرادقم

 هکرول وا دتم و عفترم هدهللاه تروص رب راموق یکیدلیا

 ۰ ردا اله یرهلفاق یفجهلوا فداصم هدانا, لوا

 نالوا فورعم وید ایبیل ۰ ردرفقا یسییرغ مسق كنارعص
 را" ضعبو امرخو رالحم ىلتواو میان ہدیقرش مسق

 ندعلعوق یرارب قوح كنهروک ذم یار ۰ رونلو

 ندنسعا ضاقتا اوچ هدراروا كس فاو ترابق

 كترارحهدربتف و ضعب هلغلوا دتشم كس ترارح ییالوط

 كدارغیتناس هکر ول وا خااب هنس هج رد زویکیا كایهنرخ اف یئدش

 كموع” حار ۰ ردهجهدابز ندنس هحرد ید ناسفط

 هيد اليم ۳ (۱۸۱۳) ترهکو رونق ود هدنسانا ینوبه

 (۱۲۲)كتیمرخاف هدکدلبا سابق یترارح و زر رک یر

 هل تف رعم (اشا رک اب)لئوعص هدنسهنس(۱)۱۸) ودنسهچرد

 یغنیدلوا غلاب هةجرد )۱۱١( ًارظن هسابق نالوبعوقو
 ۰ ردشلروک

 فداصت راحایس ۰ ردقوچ کب راز یکهداشرفا
 ندهروک ذم رانا ییالوط ندنارطاح و بعت یراکدلیا

 مولعم یرلیصم كنسیژزکاو یرلجرح كنغوج
 ۱ ۰ ردلکد



 اقیرفا س باتک یجنرب
 یهتنم یمه هب رغ لابج هسقو یمه هعطق طسو هلغلوا

 نوا هدا وس ۳ رد-ثمام هل وا م ولعم زونه رو هلوا

 هک ردارا و جد رلعاط هع تل اهد هدهروک ذم هعطو

 نالواشمامل وا فشک الاح كنەعطق یسزنک | كراغاط وب

 ۰ ردهدب رلدهح

 میش وس هلل وا ممسق لوب ٣ هدنطس و كناه رفا

 ۰ ردشمام هل دا فشک نک د ه یدعت لاها و راغاطکهدنن ورد

EAرا ه دابو رلا رعم عسا و هد رال نالوا نشه وا  

 ا طرفو عقاو هدننونج كنرغ دالب هکردراو

 هس رد ی ز وفط ۳ ندس هح رد یا ن وا

 ۰ دود ندهلج وا هریک یا رعع نالوا 5۳۹ ردو

 یلوطیامتنم و )۱ ۰۰ 2 ید ع لدعمكنهروک ذم یا رعص

 ه قش النا طرح رګ ندا رم ۰ ردفارغج ليم (۳۰۰۰)

 ندنس هح اسم كطس وم رګ یس هح اسم بتول وا ۱۱ نا ردو

 اهد ندرو ن رک یچطش یک هد رالح صعد ۰ رد وح

 ES زوده ae ید د واح كن ا رعص وس ۰ ردقعلا

 4 ردشماش وا

 "هدب دلش ح ایر هدنن وردهروک ذم یا رعع هد) ادعا لصف



  AAی 3 ۹:3

 ربعلا تا

 كند و یاشماو هنصاخ وتیسکم یس رغ یلاعت

 كجهدا قفاوت و ساعت هنزفروک نیک یورپ كور تناس

 وب اا رافارفح هلع ءان ۰ رولیروک هدنروص ر

 هلفداصت 4هدیدش ٌهض رام رب نکیا هعطق رب هلبتف و یسیکیا

 . رارو هلوا بهاذ هنسلوا شاربا ندنرکیدکی

 یرلغاطسلطا یسیرب ندلابج لسالس نانل و هداسرفا

 - هبزاوتم وهدیدع لسالسعاط ر لسا وش * رد سهل تاس

 زوتواو زکسیمرکی كلا ضرع هیر دالب هکرد
 یزفروک تیربک الامو عفاو هدننب یراهجرد یدب

 نتساف و هک ۳۳ ندارواو هثور اتو هد غ ندنن ورپ

 كسکو كا كنهروک ذم "هلسلس ۰ رددتع ردق هنن ور نوت

 كع وش هکردعمف نانلوت هدنرلارا شک رهو ساف یلحم

 ۰ ردمدق (۱۳۲۰۰) یعافترا مظعا ندرح مس

 اصلا لرانالب كوب لوس و كشوحو هدرلغاط وش

 . ردرا و راهراغم قوچكی یراکدلیا
 شيخا ون ځد هلسلس ر دودعم ندنراغاط اهرفا

 دادتما ردقدنسبفرش لحاس كعاصءاعر سار ندندالب
 ۰ ردا

 "۰ رولند رو لابح هرلغاط یهدنسهطر وا كن هعطق

 کک یرع وط هر ندد وج ڭشيح د زاد هرو لم لابح



 ۳ اقیرفا س باتک یر

 < رک ون ندا وروا و كحوک ندا سا هعطق وس

 لوطو همفد زو وا و هح رد ید نوا ندب ع لوط

 ضرعو هدنناب هعیفد یکیا یرکی هجردر ىللا ندیفم

 ضع هلا هق قد یمرکیو هجرد یدب زوتوا ندیلام

 هد نايم هعیفد یللاو هجرد ترد زوتوا ندیونج
 ۰ ردعفا و

 (قراط لیح ) هتس ۲ زکد قا ندلاعشهروک ذم دعطق

 ندونج و یدنه طع رع ؛یزاغو بدنلاباب ؛رجا رګ
 ۰ ردد ودح هلا قشالتآ طیعرګ ند ضو ی ونجطیحرح

 سر یلوط مظعا بولوا هدنلکش ثلثم رب مظننم ریغ

 ردقهشرم کنان .تیرق هعقوم مات ارم هدسنوت

 (40۰۰) ردقهن ور یوفادروغ نالو هدندنهطرحت رګ

 کیک دم ید هد وع تو كن هعط و قارفح لس

 هرز وا ق وا زن هبه رفا رازحو (رتشغدام)

 ۰ ردیعب رم ليغ (۱۱۳۰۰۰۰)
 هلا اه رفا هتل وا تود رظن فطع ه هطارح

 هوا اش رفا هدنروتت لاتا هت رکی دکن .تبناشرما



 لوا نورف هل سافا رغج كس عطف اه رفا

 یح رات

 ۰ تافاشتک ۱ هحاسرفا و یمایفارغح كنسهعطق امنرفا

 یاش رفا و دیه رمش یاش رفا ۰ ترغم دژلب ۰ هس د زلد

 هم وج یاه رفا ۰ هب رع یاه رفا ۰ یطس و

 اش رفا رازج و

 لصفیجر
 تافاشتک ا هحاشرفا هلیسایفارفح كتسهعطق اشرفا

E0  

 افارغج

 ر هک ی دا هرب رج هبس رب یرلمدعم یسهعطق اه رفا

 انرد .یسهراس فارطاو لصتم هنخزر شیوس ندفرط

 داشک یلادق شیوس _هدنسه دالیم هنس )۱۸74( ۰ یدا

 ۰ یدلوا طاح هلا وص قرطره ندنفیدنل وا
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 ( حیحص )

 هياور ندلهس ن دم یتیدنلف ».یرطس یڪګزوقط نوا

 « ردشفل وا ناب هدباتک مان نكامالا تاغلىف حملا

 ندلهس نب د یغیدنلف » ییبعهوهس نیا قجهلزایود

 44 وا شلزاب ود » ردشعا نام ہرے توفاب ۵:۱ ور

 ۰رونل وا ومس مي
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۳۳ 
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۳۹ 

۳۳ 

 ن رک

 یبایفارغج زا

 دم 0 درس

 هرونم ام

 هماع

 دما

 لود هدنک ن هددح

 باللا كولم غلا
 یل ود هرذانم هدهربح

 لود عدیع" یب هدایسف رد

 قل ود هنساسع هدماش

 برع ةقرفتم ولم
 یراتناید و تغالب وتافص و دا وع كرابرع
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 ان وغالفاب
 اک رف
 چی

 ونوس 

 (برعل ةرزج)

 یرایفارغح ترعلاة زر زج

 یسایفارغج نع

 دی رات هظح الم

 لود هناطق هدنع

 ی وکح هل هدنع

 یلوخد هنتموکح ربچ را رک ثنع

 E ه زاص هدنع

 تومرصح

 فاعحا

 ناع
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۱ ۲ 
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۱۷۹ 

۱۸۳۱ 

۱۸۳ 

 كعد

 (ناتسکرتو ناتسراتات )

 یسایفارغح ناتسک رو ناتش را ات

 رن وه

 ریاط رابق و راروغنوه

 . ریرا و هنابرا

 (خب) هایرقا
 سومدیواو سوودوث هد هناب رقاب
 یادم وری

(a5: (اه 

 یمایفارغح هب اک اه

 قلود هناك اه

 یل ود نابکش را

 (یرغص یایسا)
 اقا دل ساق تم ره ئاتسا
 ۱ اسم

 ادل

 یراق
 سل
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۱۰ 

۱۰ 

 ی کیا

 (دنه)

 یس ایفا رعح دنه

 یګ رات یلوا نورف دنه

 قراععو تهذمو تاندم دنه

 (نیچ
 یسابقا رغج نیح

 ۰. یخ رات یلوا نورف نيج

 یداوع و بهاذمو تدندم نیح

 (ایروس)

 یسایفرغح روس

 راول هکینف

 ی ود دیکفلس

 یهریخا عیاقو لّیرسا ینب
 تم )یان یو اوا

 وکح هسداره

 سه طب
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nS 7دی  

 دن شاد a دعوا
 رز و هرکص ا تب اسا: هد ولد رف ::یدلیار

 رد < هد راددع رار هبا لاحڊا .هننورد فو رش توب

 هب هر وک م ماتصاو عالی مدرع :ra) ) هجنرا داوم هی مایا

 هدی داعتعا لسوت هلرلیش یک نارو شد ون

IT3 لبه حص دوم لا عو صوم ا  

 نع قو :یدا روسلوا تبس هرم له ۰ یدا

 عضو یسیرب ثاکولم ندبا تدابیع هت هد راه و

 لبه نیحروم ضوب ؛ زوب هل و ۱ نظ ییددل وا نش نم ردا

 یتفیدل وا شمروتوک ندنسیلاوح ماد یک ن ور ید
 هلا هلطاب بهادموش رلبرع یکسا .راروهدا تیاور

 دا وع صعد یک ناتخ دوم ندای و بن سس ربارب

 مالسالالبق هیفام مم + ىدا لیتا لوق هدی هعورشم
 هب هج ردرب كج هدا e مانصا تداٍبع هحرد رع

 ارس برع نادا هلکعا ذاا تیر موفره بوراو

 E لیعاعماو ےھارا ید وا تراش ند الط
 ییلاحدا ه هبعک كرت نک ردا قیدصت یتیرلتوبن كمالسلا

 هر هح رد كح: دا 15 دن ما نا سطح امم]ا راهم

< 

 دع زا تلاهح ردو

 امركم هکم یراتیضح دفا تالا او مالا



 ربعلا تام ۳۷۲

 «یلفتلا لطخا رر «قدزرف ییاعصا هعباس دل
 ردحامرط “دز نن تیک “همرلاوذ "یعارلادبع

 بعصو خاص ندنرببرع ىلوا نورف - بهاذم
 اع نانس ن دلاخو ناوفص ن هلظنحو نینرقلایذ

 ااا بود روهظ رایخا و مارک ءابنا یک مالالا
 هلغلوا ید راندا عابنا ها مصح لا راشم رابخا و

 ؛هلطاب بهاذم یسژک ا هرزوا قلوا انشتسم رقاطو

 یقیدلوا بوسام كدع ن ةرارز «ریدا هرزوا هفلتخ

 هبکاوک لئابت ضعب ۰یدیا راو رايس وج هدنس هلدبق مت یی
 كن هنانک ین ری یرادوبعم ريج یب هک ی دبا راراب اط

 دراطع لدسا یب لیهس كط یب “ی ریشم لب ی

 . یدا

 كولم هرز وا یکیدتا تقبسیرک ذ هدنص وصجم نهم

 اقلب ندماش دالب هثراح ن یطن ورع ندبرع هقرفتم

 لاوسلایدل هدکدروک ردنا س همانصا یسلاها

DELنایت  + lkین هایی یو  

 « زردیا هدافتسا هلیقرط لسسوت هرانوب هدنراص وصخ
 هکعروت وک هن دالب ند هم وق م مانصا هدیس ودنک هدن رک دید

 بورووک یرلغص مان هلانو فاسا هاکمسوک تبغر
 توعد هلن راتد اع قلحو عص و هن رز وا مضصز رد



 ۳۷۱ ۱ ایسا س بانک .یصرب

 هدکدنشنا یهب ارق تابا ضعب یزقهلغفلوا یسهدیصق

 دشا رانلاب قارحا توردنا یهروک ذم درو

 «یلس نربهز ؛سیقلاما ییاعصا كنهعبس تاقلعم

 مونلک ن ور «ینرماعلاهعب ر 5" دریل هزاح ی ترح

 ىدا یسعلا ةع ؛دبعلان ةفرط

 یدع ؟؛ص رب لادیبع یاس دلا ةغبات ییاصصا هما هبط

 “ره ز ر شادخ ؛تلصلان هما ؛مزاح ی رند “دز ۷1

 ؛ردبلوت ن رغ
 رج نشو رم سلع ن تیسم ییاصصا هل هقبط

 نیلم «دعصلان دیرد «هعیر نا للم ؛درولاة ورع

 ی

 ن هلادبع “تنا ن ناسح ییاعصا هعبار ٌةقبط

 ن هجا ؛ےطخلا ن سيق «نالملان كلام ؛هحاور

 ۰ رد سدقلا "ما را ور# ؛تلس الان سیف وا ؛حاللا

 ی لر نابینا تد :ودوا یناصعا E دعیط

 یناطلادس زوا"سومطلا دل «یلهابلاشعا «یونغلا بعک
 ۰ زد نمک ةر ولن ی ؛يلشهنلا تی رلاش كلام

 ۲ ةغدات ۰ رب ۵ ز 5 تعک يافا PI E هقبط

 اد ؛رجا نورغ ؛هرارض نب خام ؛هيطح ؛ یاطق

 ۰ ردلبعم



 : ربعلا تام ۳۷.

 دلراز وس یرافد) وا و ههادیلاب ۰ یدا راردا مظذ

 ۰ یونل وا دع غال جاغ یارک
 تاره ؛تاقلعم یھ كن راراعشا برع نیمدقتم

 هل امان تامحم# یبا را یا رم ناله ا تا

 باحثا راع شا قاط قاتط ندرلنو و رابتعا هقبط یدب

 « رد وا

 لوطلاعبس طوع «دعیس تاقلعم یدناصق ىل وا ةقبط

 4 وارلاداج یهروک ذم دیاصق ۰ روثل وادا هده رانا وذع

 هعرستاقلعم ۰ یدلیا عج هدنسهنس ( ۱۵۵ ) كنرعه

 قلعم هنسوبف دیک هکر یدا ترابع ندهعیلب ءهدیصق ید

 . دلوا راعشا لداعم هرلنو هدنراثا ارعش یامدق بولوا
 رورم ردقدننامز مالسا هلا اد ندنسیحم رب ربع ندنغب

 ۱ و رخ هل هروک ذم دیاصف هدنحا تدم هنس یللا زو ندا

 هللا فرط نم هلرومظ كمالسا نیم ند ۰ رد راشعا

 تغالب كعرك نارق نالوا هوب "هل یلج "هزحم لارنم
 اصصف و اغلب ندنکیدلیا باعا یرابع یتحاصف توطس و

 رلیدتا فرص هلیماع ییرارادتفا و عسو هنن ریظنت قافتالاب

 هيلع ءان «رایدمهزاب هریظذ هنسهروس یصخار هد هدا

 وشو شٌنا اعا یتناش كنهعبس تاقلعم عدف من هزم

 ( كبنافق ) كسيقلا رها یسیحرب هجو بةم لرلهدیصق
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 ماوقا زونه هک ردران را ها رومظ هدمالسا لئاوا

 تاحوسشف و شماعا ط رلتحا هلا فا وط ی ربع كىرع

 هبلنحا ثالاع یراکدلنا ز واسم ہد س٥ رص همر سا

 ضرام للخ هش راهم رع دص وص# ریس ندنرکدع |

 . یک ریرجو قدزرف :ردشمال وا
 هب دص وصح هک ی راعشا كنهروک ذم ۳۹ تاقبط

 هدنرادنع تغالبو تحاصف باا یراهظل ره و دنس

 رده لس لتوف ر

 ج هات و ےہ دعرط و ۰ ردن ودع دعبط رو

 یر عو ط الیحا هلیناحا هکر د راندا روهظ هدر

 رک یر رعس ندنک لب لاکا ند هع بط ی

 یرازوس هلع ءان ۰ ید: لکد :دنتلیم هر دص وص

 ییسینشاح كن راعشا یسامدقب د ولوم ند هیم* تاعکا

 دث عديم ظافلا ؟ هع لب عیانص *"ض ورع هل راکفا كمر و

 ۰ راب دل وا روبع هنما لا رس 8

 بہ کب یرهیعبط تحاصف و تغالب كص یامدق

 تعببط قبضت یک نرخأتم یرامظن رنو ۰ ید
 ندر الاح والثم ۵ < رو تب ذو هلا راکفا * هر اد * یر و

 دا ےک "الاحتراو ةهاد و نزول د اوا باس

۲ 



 ریعلا تام ۰ هه

 برع رعشا » «رایدنلو هدهفلتحم لاوقا 9 قلوا قاف

 رک هد وکر لاح » هدفدنل وا لا ۇس ندیعکا ود « ردیک

 هدنلاح فوخ "هیات هدرط تفو ؛ریهز نه نامز

 :یدریو باوج ود « یثعا

 ههراس ماوقا كشيرف هلتهحره هقشب ندرعش رابرع

 ید راردبا لوبف ییرفوفو مدقت
 . ردعسعم دم ترد دلنراتعا نامزآ ترع یارعش

 یر هقملس نت رنو هدنح وا كنهزوک ذم تاقبط

 هناسذک اوفراعمهد هل ؛ضو معه ۰ ىدا هص وص ور

 نورف دل راب ص نیا رب كن هبط حج وا وش * یدنا فوق وم

 نوعدقتم .رواند نومدقت» هرانو «ردیسارعش لوا

 ید هددنسنا شعشب دوخان نزسکعشب هام ما
 نویلهاح هرانو ۰ردرلنالوا توف نیزسکرک همالسا

 یک تلصلان ةيماو سیقلارما .رارد ید

 هدا همم ءاح مرض «ردنوممضخحم یسیهتکیا
 كنغالوف هکر دذوخأم ند (ةهرضخ ةقان) رد ورم

 هدهش تیلهاح م نومرمصح . ردکمد هودشلسک صد

 شا لوبق يالتا نیدو شعب هنرنامز مالدا
 ۰ یکر یه ز ن بعک و تباث ن ناسح ۰ردرلنالوا

 توی» روک یتیلهاح نامز ران و ۰ ردن ودل و یسیحمچ وا
 ر



 ۳۱ ایسا ےس تانک یج ر

 یرلقدل وا ها را ها زا یم رر ا هبا نارو ول وصاب «هلوکرب

 .یدیا رارول و یرارب
 راد هنایغم ورا هععس را رک ای رادهاک تبرع

 ندروبط تاوصا كنرليضعب و هراوتم رابخا یرلکدر و

 ام سال هنا فقط وضع تدا و ی لراوتتتا

 ۰ رداصحم

 تعغعالبو تحاصف نالوا صوص هرلبرع یکسا

 *یدنا هد وریا ك یسهحرد كنه رطف

 فالتخاهدنک ودنارمک نایلیوسرعشا دناهرز وا رع ناسل

 ایس ن ريج ي و ي هداع یو ردزا و

 تا دلو ی دلو هير یم

 . ردع سم یتاور یوا ربچ ۰ رلیدلیا

 ربهز ,یدنکلا ثرح ن سقلا*رعا یرعشا كرابرع

 ,یسیعلا دادش ن هرنع ,یایذلا ةغبا ,ینزلایلسیا نب

 ىغا یرگنل ادعا ی. دفرط "یرماهلاذتم و دما

 ورع برع یارعش دوجا بول وا یدسالالدنج نم نوو
 . هفرط روک ذم ,یرکشیلاةزلح نب ثرح «یلغتلا مواک نخ

 نالوا هدنراب كرلتو رد ورم یتيدلوا یرکیلادبعلا نب

 سهارا یرضعب :ردەف فلت خد لصادفت
 دادس ن هزینع نی رام ن ریهز یرلیضءد



 1 ۳۳ ل ا 1 و ۹ رب -* ۳۵ را ". اسب یا

۱۳ 1 

3 ٩ ٤ 

EESربعلا تار  

 رهاشە یک هدناز ی نهم زا ی تعک «یط متاح

 ندلاوحا ڭجەرو تريح هل ودع هسا رال را ها

 ۰ ردمولعم هجرلنالوا انشا هرغ رابخا یتیدل وا

 «یدا ندمارغ جد یرلتسارف و تقاذح لرابرع

 هدب ول وا طول هلا صاح"ا قوج كس یباباب كغج وجرب

 ا درع ر نالوا یامولیمع هردو لصالا ق

 هنرازو كرانالوا هدنګا تیعج وا هرکص ندقدقاب هنغابا

 یتسایاب كفحوح وا هناعلا یدل ییراذابا نیزسعهاع

 ۰ یدنا رولو

 فداصت د را كصصش رب نالوا شقک هدلو ر و

 دم راف ودی رانا هوپ “یم ملک صعشوا رادشا

Eطوع :  
 بود ار ورم هي ٣۶ تیعج ر ندلحر و رارولب ردیم

 رزوم هل اا و رک ایژرآ یار
 ی 1 2 ۰ ۵ 0

 . كعا قدرفت ندکل هبلغوا نيرا كص ر یعنق ندزاندا

 شم كرو نم نراك تنا را لا
 لا دا وس ۰ یدا ررولب هروت وک ردو هلع یعیدل وا

 تاناوبح بویلوا صوصخح هنرلیج و نانا زکلاع

 ۰ یدبا لمکم هلهح ول وا یر رادتفا جد هدب راحت یرفا وح

 دوخاب ِ هسحاق 49 رس اشسا هدب واک رشرج ر هن را



 N ایسا س تاتک یو

REار اهم  

 ا وا لاّوس یسن ف ندص ر یف «یدا را یا نرخ رپ

 ا رولب هدا دادعت هل مات ییدادحا

 رار ۱۶ یا ندنمدصصف زا رارب هلرالاح و

 هدنانح تو وا یراداتتعم ه درس هعح اق ك نود ارج

 هبج ر ندفوص هنرارزوا كلرازق یریکدلیا دارم ییسلاق

 ییرالتف -یدیاراردبانییعآ هقمرات وانویفو هودو رارردیک
 لزوک هنرارزوا هدنرلغد را و هنشاب زوقط ی رار ق یراکدتسا

 ردکح هل هنن راب ز ی راتاملعتم ضعب اب و و رای هسالا

 یرفدل وا ش کا ہو رروتوک هار عع یرلاباب هل بساع

 مالسا سد ۰ یدیآ را نوا / ر وا قارط هن را رز وا ال الاب هو

 ندیهانتلاسر یفرشا یرط دف دنا وع کو هدب ر وهظ

 ما یرلتفاض و مرک هبرغ و بیرو و یرلت واح
 .یدا لکدیش ردا لوبق سابق هنسیرب ج نراس

 قوس یری دانم "كنابتعا و فارسا نالوا ردتعم هماعطا

 نال وا یهو؛رو ۰ ماعطا نال وا جا ی زاق « هرات اکع

 نایلوا یاویح كج هن هدولوا كحهدیک هلحمر « نیمات

 دننراناب كل رلتاد نالف «نالف هرزوا قفل وا لیمحم ه هلحار

 ۰ یدیا راردنا راد ود «رانوساک



Eربعلا تام ۱  

 تماقا هدر ر یدازوا نوزوا نوحما یعیدلوا قوج

 دنفاظن ندکل دیلع و تلف هن وا هدلمر «یدا رام هدا

 لتوا راس هلا كر ییاروا هدکدلک ترک هراس لک

 ندم ریرمضح ءیداراردا مایخ له هر ر یلوص و
 « ردراشفار هرب دم رانا قو>ح كب بول وا ا هدا رف و

 رد اجا تعا .«یتفالطف توک د زی *

 لعن كد رلطاسب و هاکرخ هک رد هد هج رد رت یرات واڪ

 دس رب بص لاطا فروج نالوا 2 4 ه ود رب

 ۱ هکر ردبلاف و ردفل وا ۰ ردا ماعطا یی رل رف اسم بوبل زاغو

  كنهسول لواو تلاخد ه هلسقر بوجاق ندننعشد هسهک رب

 ققلح هلببف هسا موجه رودرا هنرارزوا نوحما یبلط
 یلیخد لوا هلاراتخا یک الهو ادف شیراسفن مولا ىلع

 راد تروط نداد رکا ےل ہت وزومد

 هاکرخ یسبر ندرنابلوا یتردفو تفو هکعا لیصفت

 تحاص تم تولا ندر ید وج 7 كح ام

 ردا ادو یشابو یناح هدهظفاح یتا هاکرخ

 یر وا هب وا یک هدنرلنب و هم راع رش رثد رع یکسا

 هدرلهرص وا بوغا شرح هدم رج رها و «راردبا تافر

 باب رفظ جد رے ندالتف ینیرلاباب و ردار و لعوا



FSET GCI rTکا زا  E e RS, 
O PEE LL E9 ۶ 7  NO Sa 

 ۳:۳ ایسا ےس بانک یر

 هداصلادعب و شق وا هطاصم دقع هدنرلارا هرکصندکد تا

 هنرع رخاو رنصنت كرهلیکح ندنتساب رلئابف قترا سوق

 ۰ ردشعا او زنا رده

 رد هدوراقو یرلعسا ندع هقرفتم كولم

 ةا شک روهظ كولم ضعد جد هقشب ند انشا

 + راعشا یراعما زکلات تویلوا طوبصم یراهبعرات رابخا

 .ارباو ناب كرلهلوقم وا هلغلوا روک ذم هدنرلارا لاثما و "

 كیرع هروهشم مایا ثالذک و ۰یدمهلیروک موزا هنراد
 هدهشاس ثحابع یرهجولشاب اكناب راحم یرلقدل وا یواح

eید ندنحرد كنتام وف و ار ال مایا ندنعیدل وا  

 ۰ یدنلف رظ) یف رص

- ۷/۷ 

 یرلتناب دو تعالو تافص و دیاوع رع

 یرکید لا. يک ید ید هدالوا نورو رابع

 ماط ریود .رلیدبا مس یکیا هرزوا قل وا یرضح
 هلا نالوج قرەلوا ناشد روح هد رلا رهص و هد رال و>ح ماط

 یرلناویح و رازونچ هلبا یراتاو دوس كرانوړق و هود



 ربعنا تا هو

 ییراام بودا موج هنرزوا یسهامبق جی نر بر

 کا ر كص کیا نداق مراد یب هدکدلبا امت

 ۳ ار فی رقدلوا هدکشا رارف هدلاح یرفدل وا یو وا
 نر وک یک ودنا رظن ی هدشاع و شیرو هساا

 هلدا ہم هلا | دنا ییددلا ندم راد ید و تاج و

 ۳ رکصتدکد تا تع نع هنسهلدبف رد یب ساو یا

 هال وا یسرف ر هدنماب ارض كن زازفلا رس نر هذج
 راه راع قوج كب هد هادبف کیا نوحما اربغ هلسحاد

 ۰ یدلوبعوف و

 یشادنرف كن هش دح هلا شا ورف ندنسهلمم# ساع یب

 هلداع نوجا یراشراب كناربغ هلا سحاد رد نن لج

 یکیدلدا شراب هدلاح یراقدلوا شار لدکوا ردنا

 مان ریه ز یدل وا شع و دز وصو ر فالج هدهرص

 هبا برض هشزو بوروک کید كسحاد هسک
 هسدا یتعبس ییاربغ كسحاد و شمریوج ورک یاد

 لدک و ا ندنعبدل وا شاروکندنرفرط رلندنا یس ندقاز وا

 هفدح هلا سقف هدنعح یسطاعت ودر كرا هود نالئوف

 نوز وا هل رکیدکی ]را هلرق تموصخ ندا نا هك نار

 تورح وش هکردشملوا بجوم ییراهراګ هیدازوا

 دادتما ردق ههجردر یرلعح هوا وع جد كفرط یکیا



 ۳۰۹ ۱ ایسا س باتک یحرب

 ۰ یدلکو د هز ام رخ یک هدنلا هلکم رد ندا رح رەد

 یک هدنلا e یس هه دم کو <> وس كثر > نا

 « رردل وا ی مد و دلاح اب » توت رود هدلاخ هلفویح

 ۰ ندناب نزاع هدنسکیا ۰ یدلب و

 لرداح و تودیک هن رارداح ربا رب هلا دنع یشاد رق دلا

 ۲ سا IIE E نر هکشرق ور
 ۰ یدریک هورچا كرد عطق یرل-یا هلصلفو تمنع

 رهن هننا و مادعا یدلاخ نکیا هدوح وا هشعو دلاخ

 عام و 9 E ی هیت لخت

 بوراو ها کد یا ن خامه را روف ی ِ E و هناا

 یر ا یواش واود مارا واقد

 ۰ رل دمه دیا تسد رد هد هناا یدراعح واتا نوګا تع

 " ریه ز و سدق a وا ندنس ۵9 رفتم ل وام ب رع

 هرات ندتل وتم دربهز یاباب ۰ رد یسعلا ۵ لح

 ید ۰ یدا د و دعم ند ی هاهد یدک یمودنک ها رب

 یدندنع ورو ناب د ید ه دعا ؛و زاج هرکص دعا

 ن سیف *یدبا را و یسا رب مو نو سقف



۱ 
aربعل تار ِ  

 هن رزوایناز واحت كسبع یب ندنرافدل وا یلاوخا كرفعج

 جد صاع یب و ات N DE یارحام نزا وه هد ره

 هد هب راحیانا ۰ رتیدش رک هه راحت هلا ریهز ًاعابتا هرلنا

  لوتقم ريهز هلیلف كناکبلان حدنح یلغوا یکوا كلدلاخ

 ۰ ید وا

 نوا قلا ماقتا نددلاخ یرلا ماظ نب ثرح هدنس

 هلداس وش ها دلاخ ۰ یدلیا ماف هعچ ییزاوه ید

 الا هرذنلا نن نام بوبالكا یتکجهوسب هگدنک

 رداح 3 هنشا دن رو و I ناد ۰ ا او

 رون هدا اھ ر هدن رلهح و دماقا هدناب اب هدینلکنا تورو

 قدر یصخح#ثر قدس هلق براح یت ثرح یا
 « یدل وا رهظعم هما ّربحا و م زاع هار كنان ردا داصا

 كنا دلا نک ردم رخ هج رار ترح )ابا د

 اباطخ هلرح هلفلص یناح بوروکی نهج و نالوا هثرح

 ت a هدک در د 4 تراس زا ۵ م رز ررقج ےب ل یا ۳ «

D-نوڪ ا 4  rھو « د) ات ۰ یدلد وس » م هدا  

 مکیدسا زارحا یتندایس كنسهاسق نافطع توردلوا

 «كدردل وا یره ز یا « ثرح بواعتم سعد «نوعا



 ۳9۹ اینا بم باثک یر

Eربهز ۰ دیه روت عاب زار هربهز بوس  

 هن وتاخ یسوق یک هدند بونلتدح هلا لوف مدع یغاب

 هرب هنتسوا یسهفرا نوتاخ هلتاصا هنسکوک ندنغیدنا

 - اعم وب یس هلبق نزاوه ۰ یدلحا لح تروع توش ود

 و ۰ رایدلیاظیغ راعصا مره هلفلوا فسأتم ندهلم

 نام یهاشداب هریح هد وک وا س اش یلعوا اوج وک

 ا دلا اا ا و رم یب
 یس لبق رصعا نن ینغ ین ا تدوع هلا اادھو

 ندنس هلرق ىع ید ا یدو وو هنشاب وص ر ندر وص

 هیدن را و یرداحر هدار وا ین هک ما لشا ند حار

 حایر ندید سوت توا وس صعب وشراق هرداح

 هلف وا رب حایر ۰ یدعا اعنصا هدک دلبا مایف هنرجز

 هلا نفد هغلموف یهداروا ییسهزانح و مادعا یساش

 كالع وا ربهز ۰ یدلبا مانتعا نس ايشا دوجوم

 كن هلدق هلرکسع هدق دلا ربخ ییغیدل وا یسد رب ندرلبونغ یلناق
 ۰ یدتاامعب یتیرللام و لتق یقاط رب كردا مو هنموع

 اوا كن هعصعص 6 ها و هرو ۳ "هارد

 71 هل ربع تن واعم هنن رفیلح صاع ۳ ندنرلودل وا

 عوفو هریک بورح هدنرارا ۳ سبع ب 2



 رغعلا تام " ۳۸

 یهروک ذم هلق تورا و هنرارزواهلرکسع هدقدل وا خلاب

 ۰ یدلیا مده هدیان یرافدل وا شعاب رار هلا ل

 هلل را هل بق بلغت یب و رکب یب هدیسه رار كربهز

 لا مرش الا ةهرا لیلا بحاص ريهز ۰ ردشلوبعوقو

 نیتلسف و لیضفت هراب رع و یریهز هه را هدقدلوا قالم

 تدم ر . یدیشعا هیحوت هندهدهع یتراما نیتروک ذم .

 حورخ ندتعاطا هراد یماوقا بلغت و ركب هرکص

 ییرلهدا قوج بورا و هن رارز وا هلرکسع ریهز :ندن کد ا
 هنعاطا واد یسیھ ردنا ربسا قارشا صضوءبو مادعا

 ۰ یدابا لاخدا

 یرالع وا و هص ن هع ر د ودعه ندب رع 29 رفتم لولم

 رک ذ هدنشحم* دما یرل هی رات عیاق و ٹال ممم هلیا بیاک

 ۰ ردشه وا لیصفتو

 ۵۶ دج ن ریهز هدیسارب ندن سەف رفتم ك ولم ن رع

 كن را. ساف هکر دیسملا نزام ند هع ر ني هجاور خب

 ۰ رد یساباب ریه زنب ساق یحاصسحاد ر ی

 ۰ ردمدقم هنس ( ۰ ) ندنرحش یموکح تیادب

 رم وکر و یرلفدل وا دمعتم نف نزاوه یب

 ۰ یدا راردااقفا توروو کک هدنعوم ظاکع هنس

 - ریو نوتاخرب ندنس هل سیهرا ینید ودعم ندن زامییب و



 ۳۰۷ منا س تاک شر

 زا ءسا یالفسو یطس و رصع هلا هل هرصم هیطم

 ۱ هدن دم هلا ردق E ( o14 ( یساکلا ریصم ۰ ژلیدایا

 ۰ ردمچ هل زاب هددت رصم ته هکر دش)اق

 لیابهدن رب رات ( ۲۱۸۱ ) یکمدقم ندنرعه تالذک و

 .هاشداب زوقط ندرلنو ردا طیض رلبرع ید ینتموکح

 هد شح لباب یرافدل وا شعاتعوکح تدعهنس ( ۲۵ )

A ENEح  

 ورع ندنس هلق هءعازخو ندنسهفرفتم لولم برع

 هل-هجو هد ( همرکم کم ) اعط) كنهثراح نب ی ن

 ۰ یدنل وارد د وراقو یکیدلیا تءوکح

 لیهن بانج ن ریهزهدیسر ندیرع هقرفتم كولم

 IME N ادب
 نهک نوجا یییدنل و ندناعصا و توو سلوا ر

 كمابا قلعتم هرع بورح ۰ رد شمر و ترهش ود

 ندنرارومشم كنهروک ذم مایا ۰ رد وسم اکو یرایضعد

 یبس ۰ رد هب راع نالوبع وف و هلا یس هل نافطع ي

 هم ات یل بق نافطع ن ثیر ن ضیغب ید کیدا و

 یتادسو ان مرح ر هاشم هفرش مرح هدنسلاوج

 هربه ز راح ی رب دلبا اطعا مد ی مزه ید ندن ربا



 ریعلا تام ۳91

 ۵2 سم قدا مالاي 4 تىلا و

 رضبلا و مع ا تشاد یوق سااحا

 قرنا ود لنا فبتات و تعادن راهظا ندنلاعفا هلى رب

 ض رغم هد هررح یل ود ها قرهلوا توو هدک دک

 ۰ ردٌشل وا

 ۰ ردم رق 4 هنس زو تلا یینطلش تدم كل ود وش

E 

 0 برع هف رفتم كولم

 ندربرع یک یرافدل وا یمدقا كنامد ا راد رغ

 ترع هبلع هاب ۰ رددمع)ا دو هدب ر وهظ او لود

 سصحش" هراتموکحو تاود زمغیدزاب هدوراقوب یرتلود
 نورد هل تهجح یرادهع مدو كن رتل ود ضعإ بول وا

 هبک رات علاقو كنک ولم یکی سە راس ه۶ دو فتا وط ی وا

 ید و ضعد و طوبصم ربع ىس ەل سم دارفاو

 ۰ رداساسام ربع

 هتعارف یرابرع هقلامعمدقع هنس ( ۲۸۳۹ ) ندنرحه



 هوش یه او ن ویی تا ی ی

“oo اا س SH 

 ضصیعنم ند و لح دزک سد د 6 ردوو قرف نزصلید ۷ ۱

 دادراو رارف یره وط هما دکار اما ال یرفلوا

 فرط هنرزوا یدادنرا هلهح و لوا كنهلبج ۰ ردشعا

 هنس دیک و ه رکسع *هرادا كنسیلاوح ماش ندیهانیتفالخ

 هلا ر رک یلاع ب وتکم هنن رات ر ضخ حارطا نةدبعوا رومأم

 بولد یشرب هسیاردنا نیبم ند لوبقو هوت داش هلبج

 نک ودنا 8 واما نیادعا هسا رول وا صم هدندا دن را

 ۰ یدلیا اصلا هرصبق و رارف هلوتاتسا هدفدلا رخ ۳

 نکیشل وارهظم هماربحا و ترع ول ردرههدناب لر صرف هلبح

 طل راع نه فارشالا ترص

 رر” ال ترص ول ارو ناکامو

 ةوح و حال اف یفکت

 روعلا ها نيع ام تعب و

 ینیلو یدلت یا . تلاش

 رع ىل لاق یذلالولایلا تعجر

 ةرفس ضاخحا. یعرا ىنتلاب و

 سعد وا هع ر ف ارا تشک



Totربعلا تام  

 : هر ن ورع ؛هلرح ن لج رش هک ندردنم

 هاش دان تان رلا ىلع ثرطا س هلرح یعوا یاد رف

 ۰ ردهس ترد ی دم لر هلرح ۰ رلید] وا

 دن اب یدل وا فلخ الا ن هلبج هرطان هلبج

 یک ەد ےن هرفد ال هلا سادارط و نیک وص كنک ولم

 هللا یطر باطلا ن رع ۰ ردو یساناب كنهلبح هندم

 هءرلتسا ند هدنامز یراهنس تفالخ ل نمدنفا هنع

 هب هنندم هل-یعاتا رفت یللا زویکیاو ۰ یدلوا لخاد

 هد.بع زع ۰ یدابا تع رع هر هکم نوا 7 هرکص و

 ؛ندنوتلا هنر و كن رلتا تفو یکیدایا برقت هب هندم

 عص و جا هد هن شاد یدنک و قسلعت رلهد الو نیست

 لخاد هذ ربلاع روضح لرع ترضح ٠ یااسشا

 ۰ یدلروب ارحا تاعرو تم رح ه دزوح ه دو د] وا

 ندنسەلىق هرا رف هدفا وط تود 4هکم ره

 ها یعیدل وا هدعموا ناق ندن ورب تورصم و شەر وا

 هکاحا دعب ند-فیدل وا شنا یکشن هرج ترضح

 یماو م < یسم روا 3 ا 4 راض جد تور طم

 قرف ثلکوح وکو كل وب هد رم 1 هأرحب ۰ یدنل وا اطعا

 هلا هادا ه3 وتح هدر هدک درد » ردیف و یزاشاو



 ror اسا س ناک یضرب

 تاد كنو ۰ یدلوا فلخ ثرح یلغوا ه هلبج

 < رفد اص هام ولر دم نر ناب یم هرس یو کک

 ن نادسح ۰ یدآ راو ریظع ترا را هلن رند

 حدو نانو حدم نارح ی رات رطح یراصت الا تباث

 هجاحا تارا ۰ ازرع تق و رھ ٹرح ۰ ردشعا

 یساطع و ناسا ۳ ۰ یدا ردا اطعا و لدن

 ۰ رای طب اهدکنکا داب ود تاه ویترح رابرع ندنغیدل وا شک

 ح ودع ندهلج یسودنک هدنګا وام نانلو یرصاعم

 و كهاشداب رب چ ارعشس عح هدنس ویف ۰ یدنا

 ۰ ردهام ش سد هنسرب یر ۶ یادم ۰ ردشما اع راد وط

 نام ۰ یدلنا ول رام لع وا م ندر

 ۱ روزا قلاق یو يرغ مچ لا
 الصف یهاکراب هلغلوا ىح هالع ۰ یدبا زاتع و لزوک

 ۰ یدیشل وا حک هارعشو

 ا ۰ یدلوا فلخ ثرطا نب هلبج نب مما هنا

 هدنمات سج ن نيو ۰ رد یحاص كن هکر رصقو مدت

 سصق یعیدردیاب هده رب ۰ یدا راو لغام دعت ر

 0 ۰ رد را اقا هة رمم نا نع
 ۰ یدتا تیععت هلبح نن رذنم یشادنرف یمها

 : ردهنم۱۳ یتدعو مدعم هنس ۲ ندنرعگ یسولح كل ردنم

۳۳ 



 ریعلا تا ۳ ۵ ۲

 ندنعیدل وا شذاب یە ريح هلا موجه هنفج ۰ یدلوا

 تو دن و هم نا یبهل قرح

 رذنم نارغصالا نام یشادنرف. ىنلخ كرغص الا ةنفج

 ادرس «ردرذنلا ن ورعن نام لح هدکناو رك الا

 ندکو لم ورع یرد ۰ ردو یسناب كن رار صفق براحو

 ۰ ردهنس ۲۷ یتدمكنامت ۰ لکد د ودعم

 ل یب ۰ یدلیا ثالت هلبج یلغوا هرکص ندنامت

 یادم ۰ 13 یخ را ندا 4ب راح هدا رم مان عابانیع هلا راز و

 ۰ رد هئس ۱

 ۰ یدنا بیقعت ثرطان مالا ن نا یهلبج

 ۰ رد هئس ۳۱ یادم

 نام هلو ۱ ملا لب ترح یشادنرف هرکص ند و

 بیر كن زا لولم ۰ ردتسعا نطلست ثر ان

 نردشتا حالصا ید راک رص هفاصر یراودل وا شا

 ۰ رد ون

 * رد هس | ٩ ی دم ۰ یدل وا فلخ ردنم لغو ا هزار

 یاس نرخ ناھ ان ورع هر ندرکنن

  ریدلیا تلم هرزوا بدتر ثرطانا هلبج ؛رج ن ثرح
 ۰ راد هم ۱۷ یادم كن هارحس



 ۳۱ ایسا س تاتک یجرب

 «ردندرلنایرارصق رانم * تالحلا تافص * افصلا صف

 . قیولتروص كنساسلح و سلاح هدنریضعب لرلرصف وش
 نده غو هفیطل تاهم یسهلج ۰ یدردتا ر وص)

 نما وا هس نوح ا یه ہیک ره ورع ۰ ریدا دودعم

 ۰ یدیشعا وات یییذاحا اردع هبراح ر هرز وا

 یس جد یشثادنرف زود كسا ودعلاقعص)ا ن ورع

 دن روح كلا راشم ثالم ورع هدکدلروتوک هلا

 422 نع

EA AE 
 ناقل بك اللو اص

 ایوب ناسعتلا عیطتست له

 نادب حایضلاب ثل لهو لل

 لئاز كکلم نا نا و عاف
 ناهر دفع ناد ندن 6 و

 نا ورک ندهروک ذم تاب ۱ هدک لب داشنا یینابا

 لا دام وا زا الا ات هداف ل ا

 ۰ رد هدس SA ییدم
۱ 
۱ 

 ها شدا ۳3 الا رذنم ی رغصالا ةنفح هرکص ندن و



osربعلا تایم.  

 ا و یس ر
 وک دم ۰ یدل وا فاح ترح ىلع وا هب هبلعت

 ۰ رد هنس

 هل بح ۰ ردشل وا هاشداب هل یلع وا ۵ رکص ندنرح

 ۰ یدرد تا ان هب ريح ر ایا صد ی 13 ریس و ام رطانو

 ۰ را تدم

 نیطرعلاتاذ ییمانا كت رح e ردن رح ناخ كن هلبح

 ۰ رده فج ن ورګ ٹن ه رام نالوا یدروم كنلثم

 ه ها رع رانا صعب هدار وا ۰ ید قلب E كن رح ۱

 ۰ رد هنس ی رکی دم ۰ یدل وا قف وم

 ۰ یدشا تال رک | و لع وا ا ندنرح

 . ېدل وا فلخ ثرلا نب نام یشادنرق هریک ارذنم

 ۰ ردهام ىلا هنس شب ن وا ندم

 ی 4 _رح 3 ترا ی رعصا رذنم هرکص ندنامع

 ببت رلا لء ترطان ورع * ثرطان r ؛ ثرمللا

 ر ور ۰ ردرشادن رف ۵ دد نبل راتو ۰ رلیدلیا نطلسذ

 نیک رح جد الش < یفرصم هل رمس و “کم ثرلا



۱ 

1 

 ا

٠ 
1 
۱ 
۳ 

1 
1 

 یار وب

 تال هبلع یکهدنشاب ه ردد رلهاط نالعاط ندنسالا وخ نگ

 یاروا تواک هننشاب وص ما نانشع مفا و 5 ۱ E هلا

 ۲ ۲ هک و ران و هرلع ءان ۰ء ریدتا داحا نکسم

 ۱ ۰ یدنل وا اطعا ناونع ود

 ا نط و» ی یلاوح وا رارب هل اهلعتم زوج

 ةشاطنالندهعاه ندحاسموق هدراروا تفو یکيدتا
 هک ردد ودعم ندشا وط دل وام حس ۰ راب دنا ما تبع

 ی رجلا ۱ ی راذانل 3 هند آ وح نگ ندک ولم وس

 ۰ ردشعا هلازارشدرا یرنالوا بوم هندالب سرفو

 ا ی یخ هلن ایا ندا ۲ یا لو

 لیکشت ۰ ردناد مان اش نم ورع ن هبلعت 1" ور 5 نوح

2 

 سرقت یسسأت تیاد كناملا راشم تلود ييدليا

 ۰ ردهدراګ رات یکهدشهنم ( ۰۸۰ ) ندنرحه

 مناصم هدما شف کمک بسک ,یتع وکح كن هنفح

 هنس شب قرد یتدم ۰ ردشعا تمد هنااا هر

 ۰ ردهام چ وا

 ورع ى هیلعت ه لود 3 9 یی وا هرکص ند هنعح



 : لا ارم ۳:۸

 ؛«فرط ؛ ناسحیلغوا “ عدی" ن هنذا زکلاب ندنکولم

 ۰ ردم ولعم یرلسا كنابز هکلم  برظ نب ورع « برظآ

 راده ج اسیقرق نالوا لونقم هده راح هاش ر الا عد

 نا ور یسهدا زهریشم e ور روک ذه

 بز هرو نم کلم ندا ى“ د نسف هدنسهیلغ كيدع

 ندای ز ۱ Er ّ قل ود هرذانم ERE هک رد

 ۰ ردشل وا ضرعنم یمو وکح عديم یب یکهداسیفرف ه رگ

 یهدرب هاب عدی نب هذ دا هدنباژ رام ور ندهلالس و

 یکلوا ندنا دل مدت هدهسا شعا توک هد صدت

 ۰ رد) وه یکولم

Ve REEدل  

 یلود اع هدماش

 هرع#ا دعب( ث ۸۰( هرع# |لبق اش

 شعا شرف نرو ماتم ات هد هم دو دنم زا یکولم ا

 ۰ رای دنا هدزس هب اچ كم ور "هرصابق هکر دیت ]ود بصر

 سس ؤ٥ «رولند ید e نوح ا دک و ا وس

eكلام ن تاب 11 ثوغعلان ۳ . دزا ی د نوح  

HE 
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۱ 

۱ 

 TeV ایسا E باتک یجرب

 هداروا ردقهن راهیلع تشعپ كالیعاعا تروح ۰ یدا

 « رایدلیا ناما هلا راشم ین یرلیضعب راتوب ۰ رلیدبا .

 یاس وریم وکح دما ردفهن روهظ كنا د والن عدیعم

 یس هل مه رج ندناطعت لا هدلاح یعیدل وا هدنردب هلربف

 رات یمهلج هلکعا هبلغ هراناو موه هنرارزوا هملاع

 ۱ . ربید] وا رام و

 یییدل وا ناونع هک و لح" یه زکص ندنا یا عدم

 نانلو هدنرلفرط بری كنهملاع هفرفتم لئابق هدلاح

 لونا تموکخ یارحا ولم نال ندلاسوا ک ا

 یرل هی رات لاوحاو یسیماساو بدنرت كرانو ۰ ىدا

 هشدم مالسلا هلع نو ن عشو ۰ ردساکد طوبصم

 الیئتسا یکلم یهدنراد قلاع هلرکسع قوس هنسیلاوح

 نب عدیعت یرادم < وص یهداروا كنهعلاع ۰ یدلیا

 ۰ ردشعا لتفیموق رم مالسلا هیلععش و هکر د زمره

 هدنشاب ندملاع یاباش هذا لع وا كعدبعم لوتعم

 ان سقف نا رب رس و
 هداروا ردیک هنسیلاوح اسبقرق مقاو هدنراوج هقرو

 ورع ندنکولم هربح یرلتموکح تدم كراندا تعوکح

e 3تر کفن وس ۰ ۳۰۵ دادتما ردق هنس اع  



 ربهلا تار ۳:۹

 ندرذنم ن سواقو قلع ر رکید هرکص ندیقلع مال

 4 وذاز هرکص ندهصبق نن ساباو بارهس هرکص

 مکح تکولم ددعتم هدنرلمان رذنم نن دوسا هد رایضعب و

 عنایت نم را زکلابندران و « رار و هدا ناب یییرلکدتا

 دسقلاءهرها یشادنرف نداتعوکح مدقندنا و هنس ید

 راروبهتسوک تدم هنس زوب هدهنراپابو زو دوخاب شع
 لولم یک یتیدل وابیوق هدکب 4 یلقع قیدصت رلتدم وش

 لاس ندقالتخا هدیرلخراتو مسا كنژک | ندا
 نالوا كولم رخا ند« ن كلام هیفام عم ۰ ردلکد

 ( ۰۲۲ )ربثا نا ردقهنتموکح تبامن كنان ی رذنم

 ندنرةدزا تدم هنس ( ۰۲۲ ) قافتالاب رلخروم رب

 تند نالبروک هدنس هع وم هل یهدمدن رثا نا

 لج هنعوفو وهس هدخاسنتسا هصلصا دوخای عبط اب

 ۰ رولب هنل وا

 E ۷ دیتا

 یتموکح e یا هداسقرف

 | رحّوم دء)اع یکهدنسالا وح در هد هم دو فرق از



Se E r باتک یجرب 

 یتدم «یدردتا مادعا توردا هننلا یرلفانا لرالرفو

 ۰ ردەنس یکیا یمرکد ۱

 یی ای ريح زی ور ورسخ ه رکص ندا وق كنان

 هب یناطلا ةصيبق نب سايا هبا عزت ندشنادناخ رذنملآ
 هرابرع یس هر وک ذم هلماعم لو رمسخ نکل ۰ یدتا هيج وت

 لئابق هرکص تدم ر هلا حب ورخ ندتعاطا بودا ریثأت

 یکیدلیاقوس لب ورپ ورسخ و داګا هدنهعلع سرف برع

 وا .رایدایا دابرب ۵ راحاب هدر وص مان راقوذ یرکسع

 ندقدزو یرلسرف رابرع ۰ یداند راقیذ مو هنوک
 ندننادناخ رذنملآ یتتموکح «ریحبودیارا رفسابا هرکص

 ترد نوا یادم كاا ۰ یدتا طرص نایت ی رذنم

e TT TE ETسی ی  

 ۰ رد هنس

 نمدنفا هنعهلایطر قیدصلارکی وا هدنسهئس یصنکیا

 دیلولا ن داخ نالیردوک ۵ هیقارع"یلاوح ندن رلفرط

 قم کعبه لا ندد طف یهربح دنع هللا یطر

 ۰ یداوا ض رعنم

 ممما تانک ولم هرذانم نالوا نیعم هج را رات یرلتدم

 رګ رات ضعب هددسیا هرزوا حورشم هجو یرابترو
 ن سواو ثراح هرکص نددع ن ورعنب سدقلاءرا



 ا تاک ۳۶

 .هددسا یدلیا راعرصت ود « رولب هلوا ےجاح ه هحاید

 ییراتجوچ هرکر لوا ندزلوا بولوا سوا« ندنناحم
 دارف هنکحهدبا تدوع هنن ۰یدتسا هدعاسم دم و

 دنیعم تدم ندنکیدلیا تلافک یسیرب هدشمان عدجا ن

 هصعنم تدم هد هسا یدلرو تصخر ههلظنح هلا

 تابیصعر نامعن هل هج یکیدع ۳ وع نوک یغیدلوا

 ۰ یدردتا هماقا هدنرزوا عطن یدارقو لیکسشت یالا

 هلا دارف يلا عو لها و نوزح قرهفاب هدالح دارو

 هلا دورو هلطنح هدنسهربص مادعا نکیا نوید

 درد هاطتخ کت ا لا وس کد هل راس ۵ نام
 نامعت «یدلب وس ییکیدلک هلیقوس كناف و یکیدلیا نما

 سوب مو و لوق شنارصت ند هلا وسع ی هلظاح

ES۰ ردشلا وغل ی  

 هدک دتسا هلبا حاکن ییرق كنا. رور ورم

 ٤ اکا یرابراک ترک نالوا کروم ه ناف
 لورسخ هد هسا یدزاب باوج را » رده هل

 ینالوط ندنسعا مادعا یتشادنرق دز نب یدع یتاجرت

 یرازف سرف » ییهب ع “رابع ندنغیدل وا ریکللد هنامع)

 هد « روینسآ یعهدیمرو م هدر ويعا ا دار



 یی دم ۰ یدروط وا ردنم یشادن رف لد نھ ن ورع هس ر ۱

 ۰ رد هئس حب وا

 هربح ءاعساءامن رذنم ن نام هدشافو كرذنم

 زو وا ندنرعگ تم کی ماد هک ردشل ول یهاشداب

 یا ندیاعصا هوند یالشا نان ا دی

 ها ربط قیحاصعر ت RS | دیکر

 ۱ ن کوا نکلا مدان یسترا بوردعوک

 داحتا ےعن موب ینیرکیدو سو موب یتسیر كشرلنوک
 هدنس"و مو و ناسحا هرانالک هتناب هدنيګ مو «یدلیا

 هتکدتک هوا نوکرب «یدیا ردا مادعا یراندنا دورو

 كص ر هدنمان هلظنح ندنسهل بف یط بورشاش یلو

 مک و ماعطا هلیرضحام هلظنح ۰یدلوا رفاسم ه رداج
 یدلیا مارک و رق وت هنا ننرسکملیب یتعیدل وا

 ناس 4 هلظنح یک ودا يئ نک ردا تدوع نامت

 یداصم ه گی تدمر ندنکیدشادذع و هدعاسم هدنفح هلا

 كنامع نوا هدافتسا هلظنح هنرزوا ترورض یغنیدل وا

 نا دعا نداشت و یو تا
 یسعسیا یتحاح نال وا هحاید و یعج هيم هز وب ییتداع

 هرکصت دقد)اق هداسد 1 « ها طح ۰ یدل وس هب هلظنح



EENربعلا تام  

 نوګا موثاک نا هلیسودنک یتکلم وتو ورک

 هن رداح كنمانایقارمشا ناوس و ه رداح یکیدایا بانر

 تاعلعت ضصعب هنسهدلاو نوعا یمادعسا كنلبل هلتوعد

 یرلیشهدخ هلا هنامر دنه ه EN ۰ یدشهر و

 ه للل هدنراروضح هراس ناوسن توراقح ندرداح

 .ورو » تونلتدح لبل هدک ديد » روتک اکن قبط وس «

 تاوح ود « ردیف و تالا قح هلا قبط ؟كعابا كح ه

 » نکاح رو اکد قسط ها « هد ه_سلآ یدر و

 هدایرف ود « هالذاو بلغت لا اب » لل هدنا یکیدید

 هدک e rok j ییدایرف كنسهدلا و موُلک نا ۰ یدالٌشاب

 نال وا هدد وح و بولی یغددنل وا ترافحلوس رب ه زوج

 لیا هدرداح هلتکرح ندر ندنهدالرُف هسا ناق

 اغی » و مادعا یدنهن ورع رار هلسعاقیځاف نالوا
 دوحوم ۰ یدتا ما هناعص# یهدنتیعم ود « کیدا

 ۰ردهنسیکیانوا یتدم ورع ۰ رلیدلیا تدوع هن رال

 كن رترمطح نمدنفا تاولصلا لضفا هيلع تانا رف

 دک ورع ت ی داو

 ۰ یدل وا یهاشدات ه ربح ردنم ی نو هرکصا دن وب



 یا زو وا یسارا یتافو هلا یتموکح تداد ال رده

 ۰ رد هنس

 ییعغوا نالوا فورعم ود قرح هدشافو ؛لرذنم

 و ع ك اه رتا یرادمکح هربح دنه ن ور

 ندنتدشوشطب * ردروهشم هلتتسذاک | ورع هلغلوا یماا

 ۱ دلا تلخ و م را دم نیم ار یا
 كنهاکحوش .هکردهاکح نوزوار یبس كنس:د قرح

 محار هش رز وا ارحام و یکه دن ران یسهصالخ

 رانلاب قارحا بوردنوط یب ها زو ندنسهلبق

 ۰ ردسعا

 0 ی ندرلبرم » نکرروطوا هلیاصا نوکرب ورع

 فاکنتسا ندکشا تمدخ همانا ےب یمانا هکزکسرولپ

 ین نال وا رام یتفارش رسا و تس هدک دید « هدنا

 ن ورع ۰ ریدر وربخ يم وثاک ن ورع ندنسهل بق بلغت

 هدنه یسانا یدنک یلیل یمانا كءوثلک ن ورع دنه

 هت وعد ۰یدلیا بدتر تفایضر هللرکف كمردتا تمدخ

 ندبلغت نب باصصتسالاب یتسانا موئلک ن ورع هلتاحا

 ن ورع یکیدلیا لوز هاب نا تارف ابا ولتا ولی رپ

 هی هدنسارا تارف هللا هربح ورع هدکدلر ورخ هدنه

 ۰ ید ردتا تاج هرارداح یکيدلبا



 ربعلا تا ا

 جوا یی دم ۰ یدروط وا م دیه یموکح ه ریح یلیمدلا

 ۱ ٩ رد هدص

 هده ريح راحت 5 سیل اء مما ۵ را ص ندرععب وا

 هدننام ژ كن و « ردهنس شب فان یتدم « ردشعا ا

 تشارصت ید هدیفاهو کت یرادصل هدندرلب سرف

 ۰ ندا روهظ

 ۰یدروط وا هس رب ردنم یلع وا هریص ندسملاء ما

 از سس تبول وا هب وام یزو كنریلغتلا هعس ر یسانا دل ردزم

 ید ردنم و شل وا هو و رعم ود ءاسل |ءام نوعا ییدد) وا

 ۰ رد تمر و ترهش هد ءایسل |ءام ن ردنم هلت د ا

 روک ذمیازغ تولوا رذنموش ندبا ازع هنس هلبقرکب یت

 هرا وا هردر ومشم ود هرا وا مو ترعل |نید یعوفو مون

 یک هدنقح یسهلبق رکب یب رذنم ۰ ردیعما كغاطر

 یغاشا ندغاط ییرلناق بوبلزاغ و یرلنا هن رز وا یظیغ

 ید كسدنز مات لدم دابق ندسرف لولم ۰ رایدتفا

 ندا لوبق یید وا هلکماعا لوبق رذنم ندنکیدتا لوبق

 لزرع یردنم نم سعملاب ار حس ۵ رب ی ترح

 یردنم دن هلا درط رح هدود) وا هاش دا نا ورش و و

 هدلاح یغندا وا لخاد ځد یامز كنرح ۰ یدلیا بضن



 ۳۳۹ ایسا عج امك یو

 هلکلتوس « ردص وص2 هباصحم ال من هح رخا ما ود و

 ۰ یدایا راسفتسا نا نسا ماع فوفوم كلئات هرلتم وا

 نک ودنایکرت كناند تنطاس و من یساملع فوق وم رو

 رادتخا و تعارف ندتنطلس و ثالم نام را 7 هلع | ناب

 ۰ ردهنس ۲۵۹ یتدع ۰ ردشلئا تبوسغ هلحایس

 یتدم *یدروط وا هی ررذنم یلغوا هدنتب وسغ كنا

 ۔ه راح هللا هراس ولم لروک مار «ردهنس ترد قرف

 ۰ ردشلوبعوفو یتنواعم لوس لردنم هدنرل

 یمرکی یئدم ۰ یدلوا فلخ دوسا یلغوا هرذنم

 یهاشداب نایناسع ردنا ه راح هل رااسع د وسا و

 كعا وفع ییارسا یکیدنا تسدرد هرکصندکد ردل وا

 كنسهدازعنالوا لوتقم هدرا ه راح وش كد وسا هدک دتسیا

 لكنهدبصق وا ۰ ردشعا داشنا هدیصقر اضیرعت هنذایردارب

 ۰ ردو یعلطم

 ایه وام رادقلا هغوسنالو _ ابلطام ءرلالات مو لک ام

 یهاشداب هربح رذنم یشادنرق هرکص نددوسا

 تردیتدم دوما  نابعل نلخ و ید یتدم ۰ یدلوا

 ۰ ردهنس

 هلع نم رفع وا ندنسهلسق م ین هرکص نداد



ENTرعنا تام :  

 ۰.نوددنس ی رک یادم تسلا ا ۰ یدنآ ناق هلم

 1 ۰ یدلبا نطاست روع الا نام لع وا هدنناف و

 درحدزر ۰ ردازغلا رثک و فورعم هلالاسب تادوم

 ناچ ندنکیدر و هنسهم رب نامش یروک ماری غوا

 هل وا هددنس همد ۰ شعایواح ی هن رام عیانص هدنروص

 یی ور راغ“ نالوا یرام ود نوسعاب سصقرپ
 رلئدنا هلماعم هلْداسا هنر تافاکم ند_نکیدلیا مادعا

 . ریدلیا برض لثم ود ( یراغس ءازج ) رابع هدنرلقح

 ۰. یدنل وا رک د هديه ناناساس ییفک هلغل و

 هنفاط رب توردنل و یخ اط یکدا هزل رعم نام

 اه 5 ۰ یدیشم وو دا ارش هنن رکید و رس ود

 ۰ یدناروهشم یرلتع
 توروط وا هده روح سے هدنع" وم رام ر نا

 یفادطل ی رظنم و ترسم ۹ رص نک راقاب ۵4-وا رطا

 ۵ رظنم و ور هلو « هت رر و ندنکیدر و رو ا

 طو « رزرو کد ۰
 ر

 یاق رلمس هل و نکل ۰ قو كج هد هتفاط) كنه رظنم و



My roy Dues 

1۱ 

 ۳۳۱ ایسا تس ناتک یجر

 یهعذح لافع الاب هلیدع و دیحوت ییرلکلم و حاودزا

 یادم كن هم ذج ۰ یدلیا ما دعا توروتوک هنکللاراد

 ۰ رارود ردهنس شما

 - و راق و ندم یب یسهدازهرشم* و ندنناق و كن هم ذحب

 ه رک صن دکدتا نطلست ید-ء ن ورع سدا روک ذم هد

 ایز ندنکیدنا هبلغ هیایز هل ردت لریصق ندنسارما

 ۰ ردشع | لاله عسل اپ یسفنآزارنحا ندنراقح و تراسا

 شتا هسیقلا ما قلخو زو هدعن ورعرلخروم

 كهاشداب چ واندا یلو یر ر «راروهتسوک تدم هنس

 دتا نک یراهل و هو هک رکعت تاک

 دهل هدنرا را دل راد و ندنشدل وا یلاخ جد ندداعتسا

 كرلنالوا لوه بول وا بئاغ یرلعها و یم و راهاشداب

 یوم شل وا شاد ا ه و رلع ه ران ال وا م ولعم یراتدم

 یھا شدا مرج ور یلع وا هرکص ند لاء ما

 ندسرف ل ولم ور ۰ رد هس شد یخ رخ یی دم ۰ ردٌشل وا

 سوا ندهعلاسع درج دزب دلکعا ناو هدناهز درحدز

 هد هدا یدلیا نیبعت تم وکح ۵ ربح یس ر هدنمان مرا كس

 یهاشدابسرف تقوا واندنغیدل وا لوتقم هرکص هنس شب

 ۱ ۹۳3 هری یور# ن سدمل : ما رو اشن مار نانل و

:۳ 



ERÊا  

 ربعلا تار ۱ ۳۳۹ ۱

 یسهلج كرالګع نالوا هدنب رابا و هربح همذج

 یسهلتج لرم هدودت را ینکوشو ناش لرد راس

 ۰رادالساب هغر ود ندنن وطس

 یراکک مادط ر ندندالوا برع یاتؤر هعذج

 ن یدع نالو هدنحا اراک و ٠ یدنشلآ هدتمدح

 هقشاعم هدنرلارا شاقر یشادنرف زق كنهعذج با رصن

 هدنتف و رب لەئ شن كب دمک ر یدع نی ناز

 ضرعه هعدخ یتغیدل واهدنسوزرا حاودزا هلا شاقر

 كماغعا لوح هفلخ هرکص تقفاوم یغیدلا ۰ ىددتا

 هدهسایدلبا ارحا قافز هلا حاکن دوع دیک وا نوڪ ا

 هفوخ هنرزوا تمادن یکیدلیا سح ندهعدح یسرا

 كشاقر ۰ یدک هنناح یوق ًارارف ندنفیدل وا بهاذ

 وشو شل وا همم ورع بودا دلوت یلغوا رب ندیدع
 ردا حرفت هدلوج نوکر هدک درب هسا دک قحوح

 ۰ ردشفل و هرکص هنس ید هلغل وا بئاغ نکیا

 .نرهنلا ندامة زج دالب برظلان ورع ندهقلاع

 ی رظاا ی ورع دع ذح و ۰ یدا هاسداب هداسف رد ند

 سولج هداسبقرف هلان یزف ورع هلکما مادعا ابرح

 هلبقل ابز ندنغیدل وا قوجیراحاص كنها ۰ یدیشعا

 درهنشودیغلا ینماقتا كنسااب هلا هلرح ابز «رددف ورعم



 ® ايسا سس باتک ی

 كلام ندنرثأت كيو را یغیدجا كفوا وش هلتاصا
 ۰ یدلبا داشنا یر و ۵ طدس د رص یاف و ۰ ردشعاتاف و

 اربخ ہللا هازحال ینازج

 ینازج ارش هلآ هيلش
 مو لک ةيامرلا هلعا

 دایر هدا سا اط

 یس ودنک هللا ۰ ید ردنلا رجب هژعل انف ید رولیم (لأملا)

 ینعاقوانوکره هنسودنک نن «نوسردنلازج هلبا ريخ

 .یدناقوا اکب وا هدکدشلکب یلوق ۰ مدبا ردیا لوت
 ن ورع یردار هنر هدک دتا تافو ھن كلام

 ۰ یدروط وا مه

 هرکص ندکدتا سولح تاذ وش س مهف ن ورم

 تافو مھ ن ورعو ۰ یدلیا لون هه ريح یتیکللاراد

 هتم وکح رب سم الام ن هع ذج یسهداز ردارب هن ر هدک دنا

 ۰ یدل وا سااح

 ص رب الا هم ذحم ندنغیدل وا ل واع« هلنلع صر دم ذح

 داریم رام و یا مار وقت ید
 حاضو هرزوا قلوا هانک ندانعم وا هن یرهرکص و

 ۰ ریدلیا لیدبت هنبل



reای ی  

E 
 یلود هردانم هدد راح

 " هرڪ#لا دعب ( ۱۰-۱۲ ) هرم ا لو

 شک راها شدا ددعتم هلیعما رذنم هد الود وش

 كمهلاراشم كولم ېک یکیدلند هرذانم هرانو ندنغیدل وا

 د وک لسن بولوا ندنسهلبق ج ی یسیحد رد

 ۰ راردرهتشمهد هل ا ونع ( 8 لا )ندنغیدل واشعا لساست

 راست نادا لود یک تل روا
 ناناساس هدعب و دانا ردق هنضارقنا كناساکسا تلود

 ۱ ۰ رایدنا هدنس هاچ كنك وام

 ن نالهک مهف نكلام نالوا یسس وە كتموکح وش

 ردد رس اف ع یزو ورسام ا
 نا ودرا یصچوا ندناناکشا ولم ییطلست كکلام

 ۰ ردهدن رب رات ( ۰۱۰ ) هرع#ا لبق ان شرق هد تو

 داحا تاللاراد ییرهش رابا ندقارع دالب هدما ءادتا

 "یلاوح هم ی رافلخ م رکص نت ولت یدیشعا

 ۰ رایدتا داكا هعصام یی هربح عفا و هدد.فا رع

 قوایغیدنا كص مان هیلس ندنراهد رک ی رت یدنک



 یتیدل وایسر لز ریسج "هژلسفرپ قن 5 داقرح یدرفح

 و ا
 هربح هردص نایت یه مای سر را تک

 بارخح و لای یرلع دو نط وم ل رابع کە دن لا وح

 یدمشلاق

 .افلعتم نانلو هدنشاب بولوا ندنسهقرفتم لئابق نم

 یرالغوا كف نب مف نالوا شک هنسیلاوح نیرح هلت

 رڳ ی یقذدح 51 داعیح یددوح ك صفو ورکو كلام

 هدن رم یراتیفر راسو ورع ن نافطغ ندراز ییو

 هرز وا ثكعا ما ود هاب هلل رکیدکی تف و ره عام الاب

 ن كلام تسایر روما هرکص ندنسارحا هقلاح و هدهاعم

 ۰ رای دلبا ها وح دف

 ڭكنموو یدکی "یو و ره كنساس ور روک م لثایف

 ۰ ید وا قالطا حوت هرز وا قلوا ام رفا

 اخ برا دس ماقا لاو یار یا یا
 ۰ ردشل وبع وقف و ى دم داصم

 یقح هنآ وا نا هدا مش ی كلام 9 روک ذم

 ۰ رد یس وم كلتا ود هردانم و یدک رب كنک ولم ةر



 ي لا ۳۳۲

 ناو هدهکم ندنکیدنک هعحح هلی لئارسا ین ءایبنا

 یزد كنه راح ندنس هلو مه رج ۳۹ هدانا ی وو

 ۰ یدسا دلوت ندنآ راز و حاکن یتاعع

 للغواترد هدنرلمان رمو رامنا ودعب رو دابا كرارت

 قارتفالاب رارب هل سافلعتمو لها دانا ندرلن و تولوا

 ینوطب رک | كنهعمر و شعا ترحش هنرفرط قارع

 قارعو نیرهنلا نیبام ًارخوم نوطب ضعبندرضهدالوا و
 یراتسفیک هک ردشل وا رشم هداروا هلئرحگ هن رلفرط

 ۰ یهیشلدا ح رد هد وراق و

 اواو یارو نران كند هو
 سیف "لحن "مط ؛نابیش ؛بلغت «رکب «دسا یتوطب نالوا
 رهشمهدنسالاوح هر زج ندرضم نوطب ۰ ردرهلربق "رم
 ۰ ردلشع ون ید هلق نالوا

 كنايش نم ورع هلي سلق من یب قرفتم ندنع

 ندتبرع"هرادآرخوم ۰ یدیشلک هه رز ج یتابوسذم ضعب
 ندا دارک | تیرمصنع لیکشنو داحا هژراسرف بوتح

 اش رام هرم ورک همتا وو ا اش دا
 ۰ راردوسنم هدرک

 *یلاوح یس هح ورشم نوط) كنىدالوا دعم ن راز

 كص لغ وا ی ادعم هالثم ی راق د)یاب ههر وک د



 COW اا ےس باتک یر

 ۰ ردسمل وا ضر قل ود هدنک یییهدننافو سلا "ما

 ۰ رد رابع ند هس )۱ ۰۸( یرلت دم

Ua 

 خوت قو .تئاوطلا كولم مابا

 نددزلیم ناب دع ندلنعاعسا دال وا وند ۵ رعتسم برع

 رصع یضج وا نوا یکمدقم ندنرج و یجندب یک مدسقم
 «یدیا طع مه هلا رمصذتڪ نانلو یهاشداب لباب هدنګا

 ندن وطد واو ماوقا نالوا عبا هنتسایر ءاول كنا دع

 كراذالوا شلیاب هنرفرط هریحو نرهلانیام هرزج

 كود ر ندنناح یصنتخ هدنراتح هنرزوا یرازواحت
 مات رانا ندقارع دالب یسهیش بولیسوک لاصیتسا

 .یدیشلدا ناکسا هدلحم

 نوا هد راتوا نان دع ندعم یهانبتلاسر یلاع دج

 دا ی رایرعر یم دار دل وا ها وفا
 اتسخا ندا رک ءاسا یسههاج لدعم هدهرص یکیدلیا

 اصلاراشم ندنغیدلروب جو هنراتضح اخر و

 یب ءانا لرهلروتک هنارح دعم هلبرلتفرعم یرلتمضح

 هرکصتدک دا تافو یصنتخ «یدلدا هب رت هدننب لئامما



 رتغلا .تارم ۳۳۰

 ثرح هلکلیوس « ردیحا ندکمروک ییمولوا كاع وا

 لاوعم «یدلنا مادعا یلعوا هدلحرب و

 ردا زا ل د ی
 ىلا شا كوه ل وباحما نقلا ما

 زار بودا هدعاسم هنساقلا رصقو هناعتسا نوا

 ن ضاغا باعا ضعب هدهسلا یدر و کشک

 هب هط روا یسهعباش هقالعر هدنرل هایم یزق ءلرصبق هلن
 سبقلا ما هلکلدن وک هموم لحرب ندهفرا ندنرافدنا

 هدند وج وندعهرثأت هدکدیک هلا دع هرخاف تعلخ ییهلح
 توف ارتاتم هدنلوصو هءرفنا «یدلوا ادب رله حرق

 ۰ ردشل وا

 یکتا غاطرب عقوم یفیدنلو نکیا مضتح سیتلا ما

 یغید) وا هنوفدم زور ندک و لم تاش هداروا ۰یدا

 .یدتا داشنا یرلتسوش هدن رلکدلیوس

 تیسع ماقا ام مت یا و بوت بوطلنانا انتراجا

 بیسن بیرغلل بیرغلکو انه ناییرغانا اننراجا

 ا ا اوا غ ںی ات فا قلا اتلس نف

 هدنناب یر كن هروب نم ردنا تاف و هرکص ندو

 « ردهدنک رات )0 1( هرڪا لبق یتاقو ۰ یدنل وا نفد



۳۹ RP 

 شل طاش کوم اتا دة روک دابا شفا ارم
 درط یس ودك هل س هنارا بضع و ترف ود « زعشقاب

 ندنسحاو نم ساقلا مآ هدننق و قل وتقم كنساباب و شعا

 ییغددل وا لوم لر" ۰ یدیشش و هدلحا نومد

 رەد )1 رک هسد ییلجو 1 ریغص ییعیض ) هدک دتشنا

 كماعا لسغ ییشابو كمامحا رج هقدلا یتماقتنا كنسابا

 یغددل وا فیعض كن رادستفا نکل «یدسلیا نیم هرزوا

 هدهقب عقاو هدنسهرا تیهو رابنا لرفش هلکنروک
 ورع نانلو یسهداز هع كنسودنکو  یلغع وا و .یسهفیلخب

 هددسداشلاق هداروا تدعرو شا تمجارم هرذنلا

 اما میام نا نده ور سصف ندنکی وم هر کو تیپ وام

 هدکدلک دعفوم ماناع هدهار ءانا بوقح هلو نوا

E ۳هرز ددع زو یهدنناب هرزوا كءا ذحا  

 «یدیشعارب تناما هنناب ثاءوعم یدوم ییایشا راسو

 یناسغلارعش نب ثرح هدکدتک یرغوط هلوبناتسا نداروا

 هما یدنا رارمصا هد هلاظم ندل و ی رتاما بول رخ

 ثرح هلکعا نصح هدعلف و فاکنتسا نداطع, لاومس

 هب ودنک نیرتاما كسیقلا ما توتوط ییلغوا كلعوعس

 .یدردلم هلءوع ییکحهردسا وا ییلغوا هسا نرو

 كعا تنایخ هتاما هللا دهع صف نوحا مب > لعوعم



 ریعلا تام ۱ ۳۲۸

 جارح نالوا نعم هروک لج هلق هد هسدآ شلاق هدنن ورد

 رس ندن رلکدنا یی اش علخ و ول اح هدادا ید راد ونس

 02ا * درد رک هت اغا ییاج ییدلپا مادعسا
 هدانا وا رک رلدرب و ید درط و برص یی ناج

 یض دا ه.دق د) وا غلاب هنس ودنک ريخ وس ۰ یدا هد هما

 ندن رام دا لر رس یشادنرف و ندهعم ر ند نانل و هد هما

 هو درا هللا مادعا یعاطر و هيلع هب را اب

 كدسا یتبو شا ےس هنغج هیقار هکچا ناکسا هدهدلبر

 «یدشلیا سراح ید وع س ن ور# نانل و یدجس

 ییرفدل وا تذدعع و رەح ردو ه هج رد و لا ون

 تراقح هلو نکیا تبع نوا اذ در ها هد

 مو هن رز وا هدنک یی طا قافتاو ممح یم هلج

 لاو هلع وم نالد نیفرا ندندالد و لک « رای دایا

 ن ءایلع یر روما [ e EN ید هلکعا نایرح کب کس

 توروا ها یعراق یر ها رح انا یلهاکلا ثرح

 یرکسع هدنک ین هدود) وا لوتعم تک < یدلیا ما دعا

Aهان ها تسیعلا "ما رومشم اس لعوا  



 ۳۲۷ ایسا س باتک یجرب

 ده رب د یعابتا رفت زس قرف هلا كلام و لر یرالع وا

 ۰ یدلبا مادعا و تسد رد هدا ما

 باک ون E ۵۶۵ وم ما ناسم نداروا ترح

 ص EE ه ر٧ ترج ٠ یدلاق هدنکا یس هلو

 ,N ےھتلاب هن دال وا یکلم یک هدندب تف و یدل وا

 كالئابق لئاو ن رکب یلیبحرش "هنی را هلدبق نافطغ ودسا ون

 ی دعس 4 اتاق ی رگ و بلاغت وس یر یدعم هوش وه

 یهللادبع هن را هلبق عیامص و هلظنخنب مرادیب و هان دی ز

 نیعت ثالم هن رارزوا سیو ۳ یل سيعلا دبع

 یدنشعا

 رکبلردا ررقت تموصخ هدنراارا هلو لیبجرش

 حقا وهدنند دف وک هلبا ۵ سع) هدلاح یرلفد] وا عت هدنشاب

 تولغملریحرش ۰ رلادرب و وا داف هد عو وم مان تالک

 درط ندن رلا یولس بلغت ی 9 ۰ یدل وا لوتعم و

 ندەهريح وا ۰ یدلبا ایا هنس هلسف €8 ید هاکعا

 یکیدلبا و برص یرگد ید كسعلا رها ن ردنم

 رده وا لوب ید رس هداننا

 دسا ون هدد رکص ندنناف و كن اياب ترح ی رح



 ول تار ۳۹

 كنقلخ هلبسق رب نکیا لابح زکلای مهتم هلبا لتف ینلغوا

 هثرح هلا تسدرد یلایح كرهد زعا باا یساحا

 هددهسا یدرو ما هنلتف كنسیه ثرح ۰ رایدتا لست

 یلاوخا كن هصع یسهحوز كرحب یس هل ەق دساوت

 كئرح ٠ ردنل وا وفع هل .تعافَس كنهبصع ندنرافدل وا

 هثدلوا یش رر هدنرللا هرزوا قلوا لیلد هنناما و وفع

 یرلکدتا ضرع یتیراقج هیمهلوا لاس ندنضرعت كالئابق

 ردق دننافو كئرح ۰ یدلرو اصع رر هشرالا هلتهج

 اصلا دبع قلخ هروک ذم هلق ندنراکدزک هلا اصع

 ۰ رلیدنل وا داب ود

 لوق هدب كبر ما لدرم دابقندناناساسلولم

 نب رذنم یهاشداب هریح نالوا طوبرم هاتلود ردا
 درط یردنم ندنکیدعا لوبق یروک ذم بهذم ءاعسا ءام

 هلکعا لوبف یروکذم بهذم ورم نن ثرح «یدیشعا

 نا ورشون ۰ یدنلوا نعت هنتموکح هربح ندنفرط دابق

 لزعندهربح یلرح و لنف یکدنم ٥ کک لاا وک

 ههريخ لرذنم هلکقا هداعاو بصن یرذنم هن هلا

 رارف هشناج رابنا رارب هلدالواو لها ثرح هدنهجوت
 باععتسالاب یتیرب هل سقف ارو دایاو بلغت رذنم «یدتا

 هد هساا یدلتروو بوحاق ثرح هدک دنا بععت یرح



 I ایسا س باتک یج رب

 رارم ىلا ندندح رج نک ردا تام والعم لفن سودم

 لوا رام ۰ یدا رو هديا لکا ینا قرهتا هتان نالتد

 رس ۱ رولیزو یرلفادود هسی هود هک ردیجا ردق

 هيلع ءان ۰ ردشماعا سح یغلیحا كرارم ندنتدح

 نال د نادر رس < ید وا تیقلت ود رارلا لكا

 یدنه هليا هلوبه ناو رام رات لر ری هدعف وه

 یکهدنرلا یدنک و یرلکدشا بضع نددح مادعالاب

 ۰ یدلیا ذخا ییسهلج كلاوما

 هدنناف و ؛ درد هلن جوا رک یتەوکح تدم ا

 هلیکلم كنساباب ورع ۰یدلوا هاشداب هنربو رغ یلغوا

 تقلق هلا ی لد وصعملا ندنکیدع رو ورايا ردنا راصتقا

 ۰ ردشلدا

 .۰ ردشلوا هاشداب ثرح یلغوا هرکص ندورعع

 ن هواعم ۰ یدا دیعب یيصو ددش یتموکح كئرح

 هداموش ندنفیدلوا بثاع هرکصندکدا مح یلغوا كرمع
 صحت ر هدنمان صن  لابح ندنسهلسق دسا یب نوګا

 تع زع هب همان ثرح و وا مالعا هرح تیفیک و مانا

 ییراودنک كئرح ۰ ريدا هداروا ځد دعاون هدک دلیا

 ثرح ۰ رایدلیا رارف بوروک ییراقدل وا هدکعا ب

 كنه واعم یس هلق دسانب ۰یدلبا رده یتیرامد بس



EEربعلا تا ص  

 شل وا لام هب هل وبه نا هسا دنه ۰ قد راک ها هی وريا

 نا هلا دنه هدنلوصو هباروا هلايو لیدت سودسو

 تفلا وش ۰ ردشعا یداصت هن راتفلا یرک ڭنەلوبه

 ای هدنوح ر, یدعش » ه ده هل وبه نا هد س٥ رص

 هنه رژ هک رو هر وکه ل وش یر" « دنه ندنکیدب د 4 راد

 ۰ رواد وس ) تبيقعتلا الا ول | و ريس | وریس ۱ توروا

 ندعلا ماقتا هنلو تایح هدوضع ر ندرج هک مادام

 1 اد و ی « هرکصندکد ید 4 نمروط وریک

 هدر + یدشم را و هب و وا نکیا هدن رداح لو ۰ مدیا

 هنغابا تب وعح نالب رپ مد شھر وط وا هدنس ورق درداح

 یرعوط ها ۰ یدکح ییغاا رح دک لک ی وط

 تولي رغ وط هدک د ر و یرغ و ط هنشاب ۰ یدکحهدینلاهدکدتک

 هب هګ ر وط وا ب وقل اق نس »۰ ید د« ردننالب وس دنه اب و

 نالد (J مدر و اوج 4 مد شمام رو ڪک يا ردو

 یک هدنبلف و تربسع) ودرج ۰ یدىد » كسروان وس

 هاها وخ ريخ کز ۰ مرولب یهیدل وا هد هح رد توو

 هللدوع و طبض رر رر یرزوس و سودس هليښمد
 یدلبا تباکح هرج ییتاعوعسم و تاد وشم

 ت



 ۳۲۳ ایسا س فاتک یک ر

 یس هل لس ردق ههدنک ۰ ردندندالوا ابس س نالمک

 ن روث ن هواعم ن ثراح ن هبواعم ن ورع نب رجح
 ےسا كنهدنک ۰ ردط وضم ود هدنک ن هب واعه ن حتر

 هلتاعر مدع هنفوقح كنسابابهدلاح یقیدل وا روث یسلصا

 هنساباب یبعی ( هابا دنک ) ندنکیدلبا باکترا تم" نارفک

 هدنک هرو هلغفل وا هوفت هدنتح ود یدتا تم نارفک

 0 ۰ ریدر و یتبهل
 ر ادال ودح ندندناح تموکح رعت

 رار هلسعا دورو هلع نالند لقاع نطب هدفدنل وا نیبعت

 نانل و هدهبفارع "یلاوح و مایق اک ی

 « یدلیا ذخا ندنراد هربح لولب ید یرکب ضرا

 هلته همازنلاو لاکا یهطباضو تسایس نسح رحح

 هناکح ۰ ردشل وا نیعمهمولظم ونیمم هلاظ بول وا رشم

 ۰ یدنلوا بیت ود رارلا 1 >> هنن رز وا دا

 نوجا وزغباعصتالاب نیر هلبق هعب رو هدنک رڪځ

 ماش و ندنعبدل وا ش شا تعزع هن رفرط نی رج

 یخ هد و ن دايز دک برع یکهدنسیلا وح

 یس دج وز لر و اغلیرلاروابودنا موعه هنسیلاوح

 غلاب هرج رخ وش ۰ یدیشعا یس جد یلاظ تا دنه

 برفت هفعفوم یعیدنلو و بیعت یهلوبه نا هدفدل وا



YYربعلا تام  

۷/۳ 

 یلود هد هد لب

 هرج#لا لبق

CELI) 

 هدنسضارا برعقارعیهدنلاصتا هلا یسلاوح دم

 هبلغ هنتسالقع یماپفس كن رهلبق لئاو نب رکب نانلوب

 -اساو ماظن هددحرد كجه ییرافیعص یرایوق ردا

 تولوا فسأاتم ندرللاح و القع ۰ یدیشازو یراشب

 نوسجمرهرادا هرک اذلاب ینسهراح جالصا كن رروما

 هلکنا لقعت ینیرایدل وا جاتحم هرادمکحرب رادنقالا یوق
 رادتفالا یوفو تعجارمو تعزع هندزن یتلود نع

 یراهاشداب نع ۰ رایدلیا ضرع یییراجاءتحا هرادهح ۳

 ۰ رایدبا هدنسهلرنم مرلسا ءافلخ برعلا نبي هدهمدق ةنمزا

 حایصلا ن هه را نانلو نیهاتشداب نع هدح رات وا

 ندا یو یا هلا دع تاذ مان ورع نن رح ند_نفرط

 هنتموکح یلئابق لئاو نب رکب یکهدنسهراد برع قارع

 ٠۰ (۱۲ ) هرع#ا لبق ۰ یدنلوا نیعت

 ن دز ید ترح و ترطا ن رفع نب هر رخ



OT TOONج فب  

 ۳۳۱ ایسا س تاتک یجرب

 هیصق رب هل مات نرعم هد وج كنهمام و هد رو هع رد

 ۰ رد واح یعرانمو نو اهل د دوم ہو

 نالندضار تیره اس و عفا و هدهر وک ذم “هراد

 ۰ ردرا و هرثک «ارف و ۵ لر دع تابصو هدرحا و

 اا هرس. یدا و و هد نلاعم لر عصقلا دالب

 5 را و یسامرخ و ناز یراصما 4 ٩ دا ره و ندم و

 شد نوا * ردراوح هش د رلب همام ىس هبحات ا

 * ردل اسم وفیم هب وتس یضارا تو وا هدنغلن وز وا هلح رم

 هل راد ال ود عوضوم هنرارزوا وص یهدراروا اتکا

 ۰ رونل وا يس

 او ۰ رددوج و« سوفن هلرلن ویلم هدنسیلا وح دم
 هبصد قوح ك اهد ادعام ندهروک ذم ءارقو تابضقو

 ۰ ردلماش یراهرقو هيحانو

 الو اد ريد زا هد الاب یسالاوح و د زلب عدو درک

 یغاج هد نانل واهرادآ اطوب رم هه هرصب ةد وک یکنوکو
 ضعءب كشرح دالب رو زم ءاول بویلوا هروک ذم هرباد

 ۰ ردنرابع ندن رالح

 هد شک برع ماوقا یسهعدق "یلاها كنتکلم دع

 ۰ یدل زا
A 

۰ 
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e AR ۳یا  PEDE O 
Eہ٩ 3 ۰. :  

 ربعلا تار 0 1

 نایرج هونج ندلاعش هکر دراو یراوص راقا رهشب
 دا

 ورد و عساو كب یسیضارا كنسهراد ضرام دحج
 كغاط وش ۰ ردعقاو غاطرب هدنمان ضراعتا لب هد

 ۰ ردرا و ییخدم یکیآ هلت رلمات هعردیرگید و دیزیع یسارب

 بوالشاب ندهفاسم لرم ج وا هزاچح روک ذم لبج
 ۰ ردا دادتما یرغوط هلاعت

 وشو یغیدلوا هرق ردق كي چوار هدضرام دح

 یدنک تویلوا عیطم ,e 2 ياما لرله رق

 ۰ رد ورم یراقدلوا هدنتلا ی ہک كن حس

 ردرا و لبج رب هلیما نرس هدنطس و رڪ
 ۱ تا وا U ب ییفا وبه یخ

 ی ریثک ءارف و یرلجاغا لزوک ؛یراقلامرخ «یراوص
 هدننسوا روک ذم ليج یسهبصق هیعرد ۰ رد واح

 كحاعح یسهبصق اسطنانل و هدهروک ذم "هرتاد« ردعقا و

 ۰ ردرا وهرد رب قسال وط ك هداروا «ردهدنرز وا قدرط

 یسولاتفش ۰ رونلو امرخ «ولاتفش «موزوا هدهرد و

  ردتات یادخ

 ۱ هدوهیصق مان میام عقاو و هدندعب هلحم تلا ها

 ۰ رول وا لصاح ولاتفشو موزواو امرخو یشماق رکش



 ۳۱۹ ۱ ابا دما و

 2 رام د او هد ساق رش تناح لزا

 ۰ ردهدنسرلاعت تناح زاعح

 دیرین "سر «تلیه "دیر "ارمش زا دم
 ندیحا ون مودم وم هلن راما هطدر ٤ رش وک هد ومرک

 ۰ رد رابع

 را راکب هدنن ورد ۰ رد هل ح م شب هب هکم هم

 وس ری كن رب شع مال ید ۰ ردراو رهعرنمو

 ۰ رد هبحات

 لوک لوبر هدننورد ۰ ردهدنلاعت كنارعش هبرض

Oح  
 كن هماع وهدندعب هلح عکس و هدنف رش كنارعش الیه

 اکو یی هفاسم هح م یکیا 4 هماع ۰ ردهدنلامم تبع

 ۰ ردواح یهرینک عرازمو
 ۰ ردعفا و هددفاسم هلح رب هب هن رص یسهبحات سر

 ۰ رردمانعالارثک یسلاها ه را و ودر هدار وا هلا مانوس

 ۰ ردهدنلاعش كنهکم رىن

 یر وص راقا ۰ ردهدن وج كض رام دم قرن وه رک

 ۰ ردا نایرج هقرش ند ض راوصوش ۰ رد واح .

 ۰ ردف وح یسامرخ ۰ ردهدن وج كنهسومرک نک



 ریعلا تام ۳۱۸

 زارحا لملمم ینتسایر ءاول كلفت نی هرکص ندسلک

 لا ندرابعا هدندیع هروک ذم فن .یدیشعا

 یرلمالغ یدنک یلیلمم نکیا رروطوا ابنت هدلحر

 ۰ رلیدردل وا

 ودننک اک یر هلى بلغتو رکن ید هرکص ندو

 رارما هدنتلا یرلرما كنهقرفتم كولم ًاضعب و كنراش ر
 ردا وا لصا و دم السا رود هلا نامز

۷ 

 «هماشلا رب الاعش ۰ ردیف كم رعلاةرب زج تكلم دم

 ۰ رداصتم هب هماع اب رب “هزاخ 9 "4 ع قاع 2

 یارعش ۰ رددحم یلزوک لا كى دالب هژنهج یخحارا

 2 < ورا دانشنا له یوح د دص بره

 ۰ ردندراهظل وا تام

 دع ىلع مالسلاو اد هللا يس

 دعبلا و برعلا ىلع ادحاذبحا و

 9 دال هکر را رګ E ۰ یا یکیا در
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  f ۴نخ  1 ۳ 1ار لایه و تر ۱ ۴

 ۳۱۷ ایسا س باتک یجرب

 له راحوا .یدازوا رانامز قوج ره راع نالجا

 هک ردشعا هبلغ بلغت یب هدنژکاو رکب یب «دنریضعب

 نشو لای یاد رف: تانک یر دام وم كات م

 یسیرب ندنرالغوا اضعبو هرم اضعب یرلنادناموق كلرکب
 الو دعیال یتافلت كرکب یب هدهروک ذم تابراحت ۰یدبا

 نالوا شعا راشخا اوزنا ندهلبق نایعا ۰یدا یصحم

 یربص یلغوا نوجما تموصخ نیکست كلام نن ثراح

 لظ هزس موق لهلهمای » هلیسهطساو بوردنوک هل ملم
 كبياک .مدلیا تازع ندیرح نوجنا مکیدلی یتیراکدتا
 لعمصم یراهلبق ركب ون بونلا ةدايز عم هسیا یعاقتا
 هللروص هناعرضتم ود « یدک ههجرد قجولوا

 (بیلکعسشب ءو) لملم هدکدلیا هلاصم بلط و تحصن
 رەد رولب هل وا چكا هنس واب ساک قحوح وس ی۶ل

 هب هځارصم یل وتعم كالعوا ثراح «یدردل وا یری

 هوفت هوا ثالملمم هدهسا یدتسا كعا دع نابرق

 هاب ره هدک دخشنا ید راسصا ها هدتم وصح و ییظیلع

 نایعا كنفرطو دتم هنس قرد هلام لردا دلاتشا

 ت ا هرخ الاب ۰ ید) وا فاز ی رل هحد ندندارفا و

 ۷ نو هد رلا زا هل تطاس و كناذرب ملنخاد ها یوع

 ۰ردشا وبعوق و



 ۱ وبعلا تام ۳۰

 یبدیص كربلک نکیا رالذ وا ه داع رم هل رله ود كنه رم دال وا

 ه ربثق ندنانا ورح یدل وا شا دحا هنس هاچ و ۳

 یتیدلزو e بوش روس ازا لا هو كشوقرب نالند

 هلکم رک هب ام ره تیلک ہ دد ص یعددل هرو یرلهطروع و

 ۰ ردد رب و رخ اف ۰ یدروص ید » نا یا «

 هسا شسمالردنوک هن ساع رم یدنکآ د كنه ود وا

A۰ ی 2 خم هاو 1 یا اتم زر یا ای ی  

 یهود تاک ؛یدرب و یداوح 4 ردقح هیمهلد را ندمه ود

 « مرردل وا توروا طا قوا مهسا رروک هداعم ه درب

 ۱ ۰ یدایوس
 قره وا بع ر ندنس ەل ماعم وا كسا تیلک

 هکدتک یر زوس كل ساسح هد كسا E دن ا

 س ون ا یضوط هام رم ندشهعدر را یدضع

 یکیدروک یفیدل وا هدا ر وا دن هل رله ود كن هم لا و ود

 هود ۰ یدل هراب تور وا ندنس < هلا قوا یهود ه دیا

 س وسا وک هناي كس هبحاص بوحاق و

 ندنلاخ وش اس ا سا سح هلعم رلعا تویجا 4 هود

 هلا قارزم یک یداصتلا زدنا هل اع رھ اون

 ۰یدردل وا بروا
 ۱ هدن رلا را ۳ ید و تلغت ید هن رزوا هلداج ونس



 ۳۱ و سا س ناتک یجرب

 ییدردل وا ییلک ساسج و شعا لاقتا کو یتسایر هرکی

 كن هنتف باب نالیچا هدنراازا رکب و بلغت تب نوا
 لئابقلانی. هدیسیر ره كنهراس ناوخا «یدیشاوا یجاتف»

 ۱ .یدنا فورعم هلتعاصت

 تاغت یب هلیلج یزو تلهذن هرم نانلوا رکذ

 تالملمم بیلک ردار هوام یزق رکیدو كسلک یسر
 لصتم ه همان یراهناخ كنسپه ۰ رایدنا هدنحاکن تح

 كعلخ یاشو تہطع كربلک : یاب هد نالئد بش

 ناویح هسیکرب جم هنساعرمو ینیدردلوط یتیرازوک 1
 مادق نب رعش نب دعس ندنسهلربق مرج هداننآ یتيدمهقارب

 «یدلیا لوز هننراناب كنه ملا هدکلر هلیلها "تاذ مات
 اهر سس وفا اتاق تارا سا تل
 راستا هلا هله یس رشه و هلاه یسانا كتساسح

 ام اا هدشنکنا كن هل.ه و هلاه هکر د راشعا تر واح 1

 گن هلیه .رایدا یرازق كنیمبقلا ذقنم ندنس هل ےگ

 .یدا سوسب یمل ۱
 هدکلرب هل راه ود كساس ج ین هود مات بارش كس وس

 ہرھاصالا تسح هسا یع سم وا هک هنساع رم تسلک 13

 كنسادعام تو وا قحا هتان ا وح لند رھ دال وا زکلاب

 بارش یمهقان كس وسد .یدا 9 ندل وخد یرلناویح 1



 ربعلا تام ۳۱

 ندهعبر یب یسبر *ردرا ڈالو وط هنشاب كناذ ج وا

 لئابف هکر دنرطانب رکشدش رکبش برمضلا سما

 یراکد رو هنرزوا همان هلعج یبهلبق ِ ندنع

 كيرضلان مماعو عاقجا الماك یئابق دعم یب تقو
 «رلیدلیاهبلغ و تنواعم هنلئابف نع هلا عابتا ا و

 یسحرب وله راحت نالوبعوفو هدنرارا نع هلبا همای

 ۱ ؟ ندا

 لها هکیدیا ثراح ن هرم نب هعیر یسیشلیا

 ۰. كنلئابق دعم ینب تقو یرلکدتا هبراحم هدنالس هلا نم

 زازخ هکردلئا و بیلک یلغوا كنهعبر یسیصج وا

 .یدیا یر هلدمم ین نوک
 هدب رامات (لملمم) یدع ,هللادبع “سلا "ما ثساک

 یدنک ك اک ی ابف مشج ینب ندبلغت ی ۰ یداراویثادرفج وا

 نابیش یب ندننوطب رکب یب هلا مشج ینب *یدبا یراقاط

 كننوطب رکب یب .رلیدبا نک اس قرهلوا قشیراق هدرپرب
 یا ماش یاد مک هد نیر هع نالو یی
 نهم روح ناس بدن هرج اة ورم

 تولوا لع وا رفت  نوا "موسوم هل رامات ریک « ه] رحر

 ىب هرکص ندنرردب ندنفیدلوا مامه یسرافو عیج# لا



 ۱ Ab ایسا س باتک یک ر

 ۰ یدل وا راحود هتم زه ج 0

 یسودنک ددش نضع یکیدتا فداصت كنابهص ٹالم

 یا

 یدلبا ترج هدعو وم مات زازحو تع نع دن رزوا راز

 ل وتعم یعوح كنساسورو ,E هل س ودنک هد دسدا

 هل وف عوج ندنکیدلیا قوس هبه راع تاذلاب

 ید وا رسا هد راد رازن ی یم هه و

 تدص و داد زا ۳:7 یو اه كارناك هرکبص ندو

 ید رس وک تعاطا دن ها و تار هاش و ردو برع

 ۰ یدلیا دادیما لیح یسانر ه رد رع كن هع زن تیلک

 یمور واب كی وکرب ناو ات هر رب ۰ ید لا و يک لصا

 ندقا رطا * یدبا رر ویلاصتوک ود ینسورواب كوک لوا

 «یدبا رزان هل لوا راذدبشا یتساد-ص تکیوک

 هرکتص توش وا دای هلیمات لئاو بیلک یروتوا ندنو

 روم تم و روک 34 ود تیلک هلا قذح لداو أ هفت

 ۰ یدل وا

 عدد ج وا ردكم د یعرف هفاک راز ند E لوم ید



 ریعلا تام ی نا

 املا هد رال وص و دعو وم ما E ند هما ض را

 ناب رح یراناق رانا یک رالیس هد هک رعم هلع وف و نف رط

 لوسعم وا جد 1 E  همیار یاباب كسلک و

 لایا یعدونح هلر ورم و یر كنهعم ر ید تولوا

 یشودرا نع تلاسب یراکدرسوک هددحرد كجەدا

 یب وچ تكنع ناسرف «یددایا ناشدربو دابر
 ارفظم ار هلیموق بیلک «رلیدلاق سا هدنرادب هعیر

 تدص یتبدنا زاق ه د هی راح وس کیا فاصنا ار

 بول وا ناو شعلا ندفرطره هدنفح ترع لئابق هنرزوا

 ۰ راد در و هی یدک یار ءا و) كنساپاب

 لاب ه ابهص ثالم یم هشه دم رابحا كنهروک لا ره

 راءدسا یی روعش یراکفا ماقتا هلا دب لس ظہع هدو دل وا

 یلئابق راز ید ینکیدلیا ماف هه رشک د وئح #3

 هرطا 9 e طظ هلا فلم بودیشیا

 كتاب مص كللم ۱7 e, e هد دش هيلع

 لب هلفداسصت كه هد دش هنعط ر الباب ن ورع ندنصاوخ

 ترح ن هل یراد کج دع هرز وا قل وا هعفدیهچ وا



۹ 
1 

 .E ایسا س باتک یج رب

 ندنبضغ بیلک دک دليا ناسیارحام و تع نع هنناب كسلک

 ۰. یدتک هلع یتیدل وا لدیبل نیزسکلک | بوی الشاب هکمرتد .
 ندک ولم “ام ك وی دریل هدف و یوص و كنك

 یغتو داشنا مظنر رعشم ینغیدل وا ندکو لم دبع كساکو
۴ 

 مچ بیلک روت رروت ییداشنا ۰ یدا ل وغشم دلکع |

 مادع الاب یدیبل بوبرو هنیرزوا هلا

 ادسل انلتف دقف اباوصوا ءاطخ كوللا انلتق نکی نا

 تد وعهرکصندک دا داشاا ه دیصو رب ردصم طا یل

 ۰ یدتا

 هاب كنها قنع ند ورع لاح رد یشادرف دىل

 نابهمص هلکعا اما در اہ ص الله هد وا و انا یی هثداح اردک

 هب هیخا یدع ند ورم هال اثرطا ند رس ییراوس رفت

 ۰یدربو یتیرما یرالیکت و رهق كن هعیر یب بوردنوک
 هر هن تاک ر ح هدن راع دل ر وص وا كنتموكح نع

 دابا سعد هع رو مایق هکر ادت یه را و تم واعم تایسا

 دنکو ا لرکسع یکیدلیا عج ندنسهددعتم عورف كن را هل

 x 4 2 و 7

7 



 زا بارم ۳۱۰

 ورم نب دیوسو یم" ذفتم نب ورع ندفارشا هرزوا
 ا اعر راد قاره عج رابه لا ساقلا
 هنناب كنه نب دعبر هی ضغوط رانو « راب دلیا باتا

 قحهلوا نادحو رّومو داحا تلط ید ر ره هلتع نع

 هلا نع كولم ندنرتکدینا هناغتسا هلا داشنا رلهدیشت

 هد هلا شکا تعیس تمد 7 دمع هدرا ردهره

 هدمع ل وا توشلر هلا یییج نا و رع تریشع

 د وا عح یرالغوا هلا هرم نب هعیر هلکعا هبلغ

 هب هسنع نب ديبل ثالذ ىلع ءان ۰ ثیدا لوبق یداحا

 هفاصناو قدص هدهاعم یک هدنرلارا هلیلاسرا لوسرر

 نوک هدنراتح برع لئابفو یهدلوا طورشم هلبا ماود

 عطف یههلاحم و دمع هطبار فاساعاو ماظم یکیدلیا

 ییفحهلفا هلىرظن عولجم ندنلع: هتف ودنک هجا

 یلاونحا یرهلوا كاشخ ندهلماعموب دیبل «راید ردلب
 .یدلا ضع هنابمص هدواو هبهبلاقنع نب ورم

 همیار نم لاک فک توح ا نبا رف دکر دل ها وش

 لدل ارهز یسهجوز ۰ یدبا روهدا وجه یتساسور
 دنزو كنارهز دیبل ندنکیدرسوک ها هنرازوس

 بضع ارهز ۰ یدتجنا ییزوکرب بوروا هلس یلتدشرب



 ۳۰۹ ایسا دس ناتک ییز

 تاد وش ۰ رددوا رک د اغا یاد اع ساو اول

 یب ۰ ردهعیر نالوا یرلاباب كلملمم هللا بیلک روهمشم
 هلن لر هی وود هروک دهم لئابو دیسامع ند دبل و یلماعرا زا

 هلیس و هنناب رج نسح كنت روم ام یکی ا تبسانمدقع هلا اس ۇر

 ا تش ارهز ند رو اع تل فارمشا یدکی دنا دع

 نس هلا لئابق ندنغیدلوا شار وعو هلا دادعتسا هلاظم

 هم وع ترف هد زوج توسل وا قفوم هن رشاعم و جا زبما

 فرط ا ح رلصا ریل لی هد رص وا 1 یدّرسوک زون

 سس یدمعر و PA هد سرا یدنل وا راطخا هنس ودنک فرط

 فیلاکتبوتجندتعاطا هربادقاشالابهعب رینب هیلع ءا
 ءاراب دزنس وک عانتما نداما ید را هیف رع

 ور یسلا و هما و ه حس ینایصع گن هعم ر ید دبل

 ترح 5 ےس RE دڪګ هد وا و فر ها قمع ند

 رک ب یراز نب ندورط را ےس هلکعا ضرع هىدنكلا

 TCE AR ده سرد فا لا یه

 راز ید ۰ یدلیا ر مای هد ونح ریه شه نوا

 هع ر ید را دصعم ES هذ راف رط هما لئابف دابا و

 كا ا هدزاع رس قافت الاب و كم ردلم هل هه ند



 ربعلا تام - ۳ ۰۸

 قوح نو مالالا لر ۰ رد لس ا نطو هدد نل

 ۰ یدلیا روهظ راح راح

 لع ار ءاول كنهنمیر یو هرکص ندیلت

 نایمص ندنع كولم تولوا لعتنم هندالوا بدترلا

 جسم ی سصل لند تاراج ند دعد ر هدنامز ار رحم 8

 هکیدبا هدند بلغت نب ےغ نب ورع نب بیبح نب رکب نب

 ۰ ردراشعا زار >ا یسایر 7 تام

 یا هلا یا و هد ترح ند یهاشداب نع

 هبخاقنع نب ورع ندنع لایفا هنسلاوح هما ندا یلو

 نیدسل هن را هلو سصم و دعب ر یدو و یتادر هدفا

 هورعو یورع هدب كردا نیست لاو ییاسعلا ۸ بانع

 هعس ر ید ول ۳ رح ند رس ندهدنک ولم :

 5 یرل هلسف گن ووکم اوت N E, U ر وصح

 قرەن وا م الا یراسغلا ۳ 4 يح قل وا ی ات ووا كس رع

 یرهفلاح و دهع و لاکا یراغطلت :هلساسک | تامل
 یک هدنسارا تم و حب نگ هلا رازب ید ۰ یدشلدآ لارا

 راز یبهدنامز ثرحن ناب مص ۰یدالزوک كرل هلماعم

 هک یلغتلا هع ریدبس ك ةر یب نالوا یعرف دوم لا



 ی وا هست اد تی

 ۳۰۷ بسا بس باتک یر

 لئابف نکل ۰ یدلوا رهتشم هلیمات رکیراید هلی هبا و

 تارف تویمهنراب هدنلاوحوا رتفو قوح هروک ذم

 ۰ رد اشا دن رق رط همام "هماع «دع «قارع وهنسحا ون

 یتسایر ءاول كنهعير ب هرکص ندلئاو نخ رکب

 رک رک ۰ ردوا لم هاو ی تلخت ااو

 تاعشنا هرشک نوطب ندبلغت یشادنرف رک «ندلئاو

 الا لم ی یا اقا یر فرات و

 نطو یییرلفرط راج“ «نیبیصت ندنسیحاون نیرهنلا نیبام
 ندنراشنا كغلنايتسرخ هدلاح یرافدلوا شعا ذاا

 ی

 یلئابفبلغت یتبیهدرالحم راوج هرااروا هلرتهج یراتبرق
 هدمالسارود ۰ رابدلاقهدننلا یراذ وفن و ۳ >لكنتال و مور

 ناک لا ندنع ورف بلغت یی یهدهروک ذم "یلاوح

 ۰ ردشعا روهظ یل ود

  هنحراخ هربزج GC ES RR داف رک

 بعص نب ےک نب لج ۰ یدبا قوچ كبیران وطب شلتاب

 هفنحو نطوتم ردق ههرصب ندهماع ییوطب لئاو نب
 ناببش یبو شلوا رشته هن هماع فالذک یی وطد ےخ ن

 عور نب هبلعت نب بعص نب هباکع نب هبلعت نب لهذ یہ
 3 او هلحد ثالص وم ید دعنح ند لئد E هلع ننڊ



 ولا تا ۳۰۹

 ندطاق و طساق ندسعلادبع یتسار ءاول لب رع

 هب واعم"رمن یرللغوا كطساق ۰ یدلوا لقتنم هرم یلغوا

 الو دعبال نوطب نالوا شا باعشنا ندناوذ مان لئاو

 ۰ رداصع
 یسهلج كنوطب نالوا تعشنم نده واعمو رم

 شلناب هنسیلاوح نیعلا سر عقاو هدنرهنلا نییام هریزج

 «نیعلا سر ندنرلفدل وا شعا ذاا نطو یراارواو

 رابد هلتبسن هرنو یرلیلاوح نیبیصذ ؛ن درام «لصوم

 ٠ ردشلا نما هعسر

 یینسایر ءا ول كن هعب رب هرکصندنساباب طساقن لئا و

 موسوم هلبرلما بلغت یرکید “ركب یسیرب و شلوا اح
 تسابر ءاول هرکص ندلئاو بولک هاد یلغوا یکیا

 ۰ ردشغعا لاقتا هرکب یلغوا

 سوئتابایرف ن دادرممندنابناکشالولم لئاو ن رب

 یتسهعطق نیربنلا نیپامهریزج داد رم بول وا مصاعم هلبا
 كنهروک ذمٌهعطقهدک دما طب و ذخ| ندندب یتلود هیکفلس

 رويس و نیفراف ایم هلیرهش دمآ مفاو هدنسیفرش لام

 یکه دنتیعم هلکځاهيجوت هل و نب رکبیبهرواح دالب راسو
 هدنسیضارا هرادوا یسهریثک عورف كنىرلهلىبق هعیر

 نرکب هروک ذم راد هرکصندنا ندنراکدلیا مایخ بصز



EDETE wre 

 فتا اسا سرد تاتک یجرب

 ءاول كیرع هرکص ندهعبرو شللاب ردق هنرهنلا ننام

 ۰ رد وا لهفنم هباک | لع وا یسار

 لیخ نوطب ندا باعشنا ندرشنم لغوا ككا

 مزامل "نالح “ماع "هعزخ "تاللا مت ۰ یدلیا 5
 ۰ را ردد ودعم ندع ورف وا به یر هلرق

 یراهلدبف هلدح و هزغ نددسا لع وا رکید كبلکا

 جوا هراباو هدیرع قارع “هر یلوطب هزعو بعشق
 هدار وا تولیات دا مات رقبا نع عفا و هد 2۵ام هلح رم

 هان رلقرط رییخ یوگا تفت هدهسدا راتدل وأ نط وتم

 ندنع ورو هلب زا دعم ر كنهزغ یرارابد نادن رکدسا لافتا

 ۰ ید)اق هلن زا دن هب زع 2

 نددسا ؛هدسا ندبلکا یتسایر ءاول كنهعب ر ید

 ۰ ردشل وا لقتنم هب هللدح ندهزغ ۰4 هزغع

 -ولشاب ۰ ردفوح ك نوطبنالوا تعش نده دج

 ونو هلدج نب یعد ن یصفا نن سیقلادبع ون یراهح
 رد ی وک و چدر رب دج ن نه ن تنه ن طرماق

 شلواتساب رءاول لماح هرکص ندهلدج سلادبع

 هدد مات یتوطب سیقلادیع ون تعش ندنسودنک و

 هن رلفرط نیر تود> نداروا a هدلاح یرلفد) وا

 0 ۰ ردشعا لاقتا
۲ ۰ 



 ربعلا تایم 9

 ی او نامش ادعا خیار وا تولوا

 عض وم "هدابن هدنربانبظاکع یسیربره كنباعصا یرهدیشن
 مانهدعاسن سو ندنسهلسق دابا یب ۰ ىدا ردنا ناه

 ثعبمو ادخ تبنادحو هداروا مالسالا لبق كرع غيب

 ظاکع ۰ ردرومشم هبطخ یغیدوف وا یواح یاس الا متاح

 < یھ ناوک یکن یسه ونس تدم كن رات

 راز یب ندشوطب هرعتسم برع یسلاوح هما

 ؛هعیر "دانا ؛راعا راز ۰ یدا هدنراد یلئابق دعم ن

 سم ندرلنو بولوا یلعوا ترد موسوم هل راما ر صم

 لسا تروص كندال وا ندنغیدنل و هد ود بسا دوغ

 . یلاعت هلااش نا ردقحهلیزاب هدناث باتک یاعشناو

 دن هد و شا نط وت هدیلاوح والرد: هنع راما

 ۰ ردشمامهنلا تام ولعم ه وطب دال وا لسلسام

 ندوهز ویرلن وطب هراغ *یعد ؛وهز «هبلعت نددایا

 تاعشنا یر هل بق حامط ندهرامن ؛یصفا ندیعد «هفاذح

 ۰ ردشعا

 اول راز ی اد هات میسر نوا داوا

 کت هدایز ندنسهلج ینوطب كنو ۰یدیا راح یتتسایر
 "ه رب رح و دح و هنسلا وح ن رع و دماع ند هما اردنا



 .Ai ایسا س باتک یکر

 رهظمهرو نم ءا س ری ت وااو د وخ كنرارد

 ۰ ردشل وا تنامرو تمرح

 نورف یتیفیک + ردندهناع یروهظ كياذکلا تلیسم

 ۰ ردقجهلزاب هدیناث بانک یواح ییاطسو
 ۰ رده دن دعب هلح رم قلا ها نالوا ن زک سم هماع

 تابصق ضعب هکردعقا ورمش دالب هدنلاعشبرغ كنهماع و

 دژلب یرالبح احوع "یلس «ءاحا ۰ رد واح یارق یبخو

 ۰ رز دهد رمس

۳ 

 هما

 ۰ ردو ورعم ود زانو هما یم هع دو "و رب اد همامم

 مقر ندرعلا ةرزج یاو یغیدل وا لماش تیغ راد وش

 هن د و بح یسهرباد رشت ی ا سا وس رک تبول وا

 الاش ۰ ردنا دادتما هدنرلا را یراتکلم نک و را ردو

 دود هلا رجا رحم ابرغ “رع افرش “نم ابونج * زاجم

 ۰ ردم وس وم هل ءا هما یشاد ند رارح تدش و

 مان ظاکع مفا و هد نوح زاح و هدد ودح هما

 لح رات رومشم هح رلد رع ور نددع دو هم زا مه وم

2 ۹ 



 ۱ ربعلا تار ۳

 یرابر « رلیدلوآ تشحو راچود هدیداو یرقدلوا

 را ا ا كاد مان یطلا  ثوفلا ن ینول ن هماسا

 یتیراعا ناکم لمن هاروا هلیسدرح لح لزوکرب قره
 شریک هنن ورد یراه ود هدنعوم زوک ر ندنرفدردشل رارق

 یفحهلوا شک ندر 7۷ لزوک كنهود بیرغ نالوا

 هرطف ن ثراخا ن هتج هلا هماسا هدنفاصنا هلدنظ

 رروتقوکیدرو هود ۰ رابدتک هرصیمهقرا یط ن

 ءاحا هدیک هدیک ۰ ىدا رارانوف هدرنا تقو یعیدنوقو

 ها یضارا یهدرلاروا بوش هنک وا لبج نالند

 ییسهلسش یط هلتد وع ۰ ریدر وک غیدل واالع|ندنراکدتسا

 یکیا وش هرکص ندنا ندنراقدردلاق هنن راغاط یملسو ءاجا

 یعا هدوراقو ۰ یداند یط لبح هنسدر ره كعاط

ESمزار وا یا یک ی  
 . بوروا یلغوا كنهماسا هداحا لبج هرکصتدندورو
 ۰ ردشم ردل وا

 روک ذم یراهرکص اهدوردق همالسا ر ود ئم هل یط

 تدابع هلام ناسنارب هدنمان سلف « رلیدلاق هدرلغاط

 ندر اع فرطهدن روهظكمالسا ند ۰ ىدا راردا

 ماحو سک یربغص رول ردنوک هنراګا ىلع ترضح

 ۰ یدلروتک هیون روضح هلئراسا یزق كشاط



 هفت ی تب ی ین تا نا ی

 N ایسا س باتک یجعرب

 رلعاط وس ۰ یدا رولند زر دن رکید ا هسا رب 0

 كب فّ دم تولوا عقاو ۵ دنس ۵,9 رش تھهح كنهرونم دیه

 یط یریضعب ۰ ردهحهدانز ندتعاس ۳ یتلقازوا

 یلسو ءاحا یرلعما و یتغیدل وا لبج ددع چ وا یرلغاط

 ۰ رایدلیوس تکو دبا احوع و
 نود هلو و ا اا

 ۰ ردراشم زاب

 ر ه دمای ی نام وک مصر هذنمهان احا ندەعلاع

 یسهنضاح كنوتاخ هرصهرا یسکیا ول واقشاعهنوتاخ

 .دق الع هنن رکیدکی لرد و «یدراروشل رب هدنسهناخ كن اح وع

 مق وم یتس هناخ وتاقالم "هرس ویتطاسو كناح وع هلت مج یرا

 یراردار هلا وز كنالس ۰ ىدا راشعا ذاا لاصو
 اح وع “جا سس ۰ رایدلیا ماو هع ار ردنا عالطا کک

 ید ر ره دلا یراقدا وا شعا رار بولا رح هوا

 ندرانا کو نه دل راغاط هلکل ردل وا توا وط هدعاط ر

 2 وا اس ها ات
 نک ًاسهدلحم نال د ناد نده ضرا یسهلبف یط

 .ه یدیآتسانتم ربع هلا یصارا یرلفدنل و یراس وفن ددع و

eاو رع 0-۳ ب لبق د زا  eهدزانا  



 ربعلا تار ۳۰۰

 ی تقی را ا كع نی نام
 هب هماع دا نگه ناسح ۰ ریدلیا راصتتسا هلا ضرع

 ۱۳۰ را هدنزاراوت کا تیرو فرح شوق
 ءافرز كنه رم ن حایر ندنسهلبق سط ۰ یدیشلاق هفاسم

 كالنوکرب كنوئاخ وش یدا راو یثادنرف زف رب هدنماب

 هوو هددحرد كحدا ضب یکیدروک ندهقابسم

 یم هح وکنم ثكنسیرب ندرایسدجو یغیدلوا یرصب

 یمه ریشم كرد هتناب كناسح حایر هلتهج یعیدنلو

 یکجهر وربخ هسیدج بوروک ندقازوا یتیررکسع
 هدنکوا یلاد حاغا ر رکسع ره نوا ناهذا طیلغت و

 .یدلیا هدافا نغج هلوا بسانم یسدیک هل وا قره وط

 هل. روک ندقازوا یت عج وش اقرژ رددنات هل وا

 هددسلا یدر ورځ هراسیدح ود « وک کسع 7

 سیدج موجهلاب ناسح ۰ یدلوا نرو قالوف هنزوس

 هدسیاقرز ردنا اب ینیرالامو ناشیرپ و دابرب یتس هلبق
 شعا رارف هنرلغاط یط دوسا یلتاق كعيلع «یدردل وا

 وا ندنغردلوا شماک هراروا زونه یمهادق یطو

 ایا یا ید ىدا ا ع غال
 ۰ رابدلبا تره هرافرط وا ندنسیلا وح نع

 مدعم ندزلا ,ییءان یط غاط یکیا نالند یلبج یط



 ۳۹۹ بسا سم باتک نجوا

 كەل ع ەرە ۰ یدلبا | هل ییلیلس و دلا زا ی کی
 ر

 لا ناق تور ند هق را و ندک وا ایل هدو روح ندان

 90 ا دب هرظنم ر یسەفوشکم یاضعاو ش شالو

 ترعج ر یعیدنلو لدوسا یشادنرف هدلاح یعیدل وا ش ا

 ۱ و تمنع یغوط هنا

 سلدح نم لدا ضد

 سورعلاب لعف اذکها

 رح سوا اذب یضرب
 رها قبس ویطعادد و یدها

 تراعح و قترا » دوسا ۰ یدیلیا دایرف رەد

 ۔هظفاع ل زع“ ومان و تیرح هسدا ندعهاشد هدننلا تلاذرو

 یاول رشن یوف ود « ردول رخ كل وا هدنروعوا ی

 هل رای دج نکل ۰ یدتا توعد هکعا حورخو تولا

 ندنشدل وا زا اف ه دا رفا یس هل ش سط یدارفا

 ۰ راد مه دنا ار هتعفا وم

 عيطم هنس ودنک هلستر تفایض ر هعیلع دوسا

 وش یاععا ندنکید ر و تاعلعل ت رم ضعب ران ال وا

 «رادردل وا ییعاشا یهدنناب رم قلع درک هدنفاض

 یهاشداب نع رار هللرللا ربخ ندهداح ون یسهلسف سط

E. 



 ریعلا تام ۱ ۲۹۸

 قرولماص هدنسکنا كن هحوزو حج وز لاخد الا ها س٥ رص

 یرشع ر كجوز نمنو هجوز یسج ر كنهجحوز نم
 ندمح و هل ذه ۰یدنا مکحوبیسنت ینسلرو 4 هجوز <

 قرهلوا هرثأتمو هبت
 ان مکس مطاخا انبتا

 الا[ ةلئذه ین اح دفنا

 یژعب یاو مدنالو تمدن
 امدان ةموکلایف ىلعب جاو

 ندهروک ذم تابا قلع ۰ يااا داشنا یتی راس

 كراج هنل ها جوزا ندننان یسهلربف سیدج وزلبصع

 امنا ترقت اک ایجوز هک دعا هلازا یسودنک ییدرکب
 ۰ یدر و یدا نالعا و ذاا نوناق ییسم

  ییروطع ترفن كنسهلبف سیدج حب عضو وش
 سط ییدلوا توسذم كقلع هد هسا یدل وا بحوم

 رایسیدح ندنغیدلوا تلاق هسیدج هجدارفا یمهلبق

 هب هبهلاتربغ تویمهدنا مایق هنماع قیلع هغحا ندعحا

 هدنمات رافغنب دوسا ندرلیسدج «یدا راروهداراظتا

 لر هل دا حک هندی رب ه ربوع ىس هريش لرصعس 3

 ىلع ۰ رادرو و هاب كعلع یه رقع فا زا لبو

ET EEE 



 قامریا جوا هل رامات ?NE ر ملا رم نک
 3 ردنا ناعب ندمار لح هدبح واو نابرح

 - ۹ شف ی تا وات

 یراهلبف سددج و حط ندهداب تبع هد هم دق هنمزا

 ۰ رایدآ نطوتم هدهماع (

 ماس نب مار نب راک سیدجو ماس نب دوال سط
 كنسیر ره ۰ رایدا یراهداز ع كنرکیدکیو یرالغوا

 - دلاغوجیراهلالس دارفا ردا لساست یوعشو نوطب
 دن رارز وا ضد ر هدنمان قیلع ندنسهلرلس سط ندنغي

 لزرا هګ ریس م وٽڻابخ هسا قیلع ۰ یدیشل وا کا

 ۰ یدیآ ساب

 یسەج وز صح” رب هدنمان سباق ندنسهلبق سیدج

 ندنشدلا ندنلا نغج وح ردا قیلطت ینوئاخ مان هیده

 هلا لج یا زوفط ینحوح » هلتعحا رم هعیلع نوتاخ

 هب ی دو ۰ مدلیا عاض را هلم راه یکیا و عضو هدنآ رب -

 لاصو ددشتو لاصف لاکا نکیشمامروک ییتعفم نکد

 هدنربح یتب بولا ندلا اهرک یا جوزهدنف ور یکیدلیا

 یا » سباق وز ۰ یدلبا اکتشا عفر ود « رویغار

 ندمحوح و شعا اشا هلمماغ ییرهم كمهج وز وش كلم
۰ ۶ ۳ 

 یالع یدنک تولا ندنرالا یعحوح ON هدک دی د



 ربعلا تنا ۳۵۹9

 هدیهانیتلاس ر "یلاعقح هاکعا لدوح هقافتا و دانا هدنل و

 ییسیمان مات كنسبر ره تمدخو تنواعم یرلکدزتسوک

 ر رم هدنعا در در تما و راصذا رفد زارطشاس ز

A 

A 

 هماع
۰۰ 

 ۰ ردهعدقتکلعرب عفاو هدنسارازا هلا درک هماع

 هک اف را ریل او زا ابر رها ددا ا

 بصخو اوج یعدق ماب ۰ ردد ودح هلا ناعو نیرحم و

 سیل ) رابرع ۰ رداید ضرا نسحا * هلءتهج تاربخو

 ) اهرم نه ةوالح دشا الو هماعلا هطنح نم اباعط تیطا

RE 

 یرعشندنفیدل وا فیفخ وفیطا كب یبوص كنهماع
 «رونلوا لامعتسا یزوس (هماعلا ءام نم قرا) هدفرصوت

 نیع یراروهشم ۰ ردراو راراکب قوج ك هدنسیدا و

E.و 9  Eوح ہد اص ا ر ردحار ںیع تھ سع سه او ون  
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 اس ات ی فف ی قا تا

۱ 

 یرافیلح جدرلیج رزخ و قافتاهلا یرلیدورم ریضنلا بو
 رایسوا ۰رلیدلیادادتسا ندنرهلبق هنیهج و عحصما نالوا

 ردا تعجام هنلئابف هزم یرغیلح جد رانا هدنرلک

 هيس هر طرح بایسا تدم نوک قرف فرط یکیا

 هام ن سهانکلا رج یاس رسوا توبا وا

 هدلاح یغنیدلوا نامش نب ورع یرلسدر كرایجرزخ و
as A ORادم  

 نده راع ث راح ون ندرلس واو یعابنا ول ولسن یا ن

 N ےظع تابث هدیفرط یکیا كراب راحم و فلح

 ا ا
 ند سوالارشعم ای » هلا حرج ینسفن بوقوص هتغایا

 ی هلع“ د هلا لا و یب ۰ مکجبهیقک ردقهب هل ردلوا

 تربغ هرلهزمنم ندنغندضاب ود « ردنا رک ھيا ردا

 یدا دابر یرلیجرزخ هرخالاب هلئدوع هکنج هنر بولک

 ریدر و

 ه راح هدنرارا حرزخ و سوا قترا هرکص ندنوب

 ندنکیدلیا روهظ مالسا نيم نيد بولو عوفو

 دکؤم هدنر هنایم ور ندرلنامز هګ وب ریجرزخ و ریس وا

 قرص كمالسا نذدو دقاق و نم ید وصح نال وا



 ری تار ۲۹

 ی داعم ی»4-ج و٤ كم وق مالع و لا مالع 4 هاب

 كناذ مان ( رد ردن هادا ی دوس ندراصتا ۱ ی

 ۰ یدردل وآیموفم یسیرب ندراح یب
 فطع هانطا ی صام ندحرزح یاس ۇر هعحاق وس

 E ساقتا تد 9 یس ا طعا تاتو توت ]وا

 ردا بت رح هد رلارا ۵ _لع مان ۰ ید شا

 یمسه-ه را ردو هاب هک دیا افرا تبد هی ا-:طا نت صاع

 . یرزسک
 كس وان بطاح ندنتیاد ك رح ثعبنم ند ربیع” عف و

 هنس زو ندا رورم ردقه هعزانم یکيدلبا تادحا

 دص” رب نالوا رفاسم هبطاح ۰ یدلو عوق و جد

 یب وی یدوهكيطاح هلرتمج یت راقح كن د وړ ر هدوشراچ
 ی+ هنسعا لت یطاح جد شر یوم 4 نده واعم

 حرزحو و ما د اس ترح هدب رلارا حرزحو سوا

 ۰ ردشعا لع

 یلبح هدن وا را حرزحو سوا یالوط ندهعف و وس

 هظارق ید یر هلسف س وا ه رخ الاب كرد ناب رج لاو



۹ 

۳9 

 یا ات

 AN ایسا س تاتک یر

 2م /
 ورگ صام هتل هكا هرکص ندودل وا لوتقم ممصاع

 یدسلو هدن راکفا كمر و نیمصاب هلا موحش هن رزوا

 رس ندنسهلسف راک ا ید ی« هج وز كندمه>ا هددسا

 رلسح ز رح ۰ ید ردا هرابح رزح ایفح یہفیک نوتاخ ما

 شدا ر هدزم وحش هر توسل و هرز وا ت رصد

 هدک دان رک وا ید وب و ربح هلهج ول وا و شمامهروک

 ۰ يدا قلط) دل یے

 دلمع 3 مشاه ن e واح راس ورشا

Eکا تلطلا مع یو ام لح هاکعا حوا  

 ۰ یدلبا دل وت

 ی هلا یس والا ی وع ی ور یهروک ذم دا

 1 وس ۰ یدلبا تیععت 4 راح یهد رلا را یجرزلا ترح

 شا  هیلع رلح رزخب بودا ماود نو ترذ را هب راح

 كنزامیب ندرلیج رزخ هلا لئاو یب ندرایسوا هدنو و
 رلمدآ قوچ كب ند فرط یکيا لردا بیقعت یسه راح

 «ردشلاقهدرلبح رزخ هباغ هدلاح یرلفدل وا لوتعم

 كلام یب ندریحرزخ و رفظ ید ندرلبس وا هدعب

 ۵ را تریشع+لوس رب یسهعزانم كص يکيا هدنراارا

 ۰ یدلوا مزهنم كلام ون بول وا رج هنس

 ندهعاصد ید هست رب نادرابع ندد تو زار



 لا تا ۲۹۲

 (ردیدج كن راتمضح تبا ناسح) یراح ا مارح ن رذنم

 اکو جد رایجرزخ و بلط یس وا نییمت مکح كتاد مان

 4هتسلا نیز ود راناق هد ومد ۰ رایددتا تعا و٥ راهظا

 هنسل ر و قرولت وط ام ندنرلت واق ید كرك

 ید تددولوبف ندفرط یکیا مکح ییدلیا اطعا ردنم

 ۰ ریدلربا ندنرار رب قرەنلوا اشا
 شک | هدنرلارا یلئابف حرزخو سوا كنهدام و

 ا یاب و رهام
 ی زانا رگ ی بک ندجرزخ ا ندوب ۰ نیل وا

 فا)2>اهدنرلا را 1 یغیذل وا شک احب وزت ۳ ا ندس وا

 هه | یی ر كنابخ یب بوسذم هس واب ؛یدیشاوبعوف و
 ندن رلحا هدف دل و تصرف هلا صا هتعاج ر الان

 ورعن صام یشادنرف كبعكو ۰ یدردل وا نیر یار

 هدن ربا را نفرط هلا هاتف تایسا هدک دتشنا یه داح و

 ددش لاتف هدعفوع مان هاحر ۰ یدلحا یسویف ه راح

 یه ]ران ال وا رار هلا هما و ا وس هلع وق و

 NS A دح> | هک دتا تیفعت عصام ند رفدلزو

 ۰ یدلیا ما ود هب هعق ادم هلا قوا ول وحد هنصح صو صع :

 هدنسوق نصخ هد دارا رف وا نالیا ندفرط_یگیرت

 هلا تداصا هح الخ ان مصاع یردارب كن هح> ۱ ناروط



 « رو هديا نایذههن قاب هله » ریار هليسقسيا یزوس وا

 وس صح” یا و ندنعیدرلشاب دک س یعک ود

 یتظیف هسیاریبس ۰ رایدلرپا ندنرکیدکی هلتموصخ
 نوک ر نکردزوک تصرف هنمادعا ك هک ندنفیدم هط وب

 ۰ یدردل وا یعک بوروش ودتصرف هدابفقوس

 یب هدنا یتیدلا رخ نالجم ن كلام یییلح كيمک
 ملسته ودنک ینلتاق كبمک هللاس را دصاق هفوع نسا ورع
 یغیدلوا ےک لتاق » ورع یني ۰ یدلبا فیلکت ینبراعا

 ندنلط و و رعس لتاق ۰ ریدر و ماو « ریل

 ورع یب هعدشا فیلکت هرنا كلام یکجهیلک زا و

 فکس :نداطعا "هکلام ناو ایفا ییلعف كل ریس

 هتد هل طس وت نومصم ضعءب هن رلا زا هرکص ۰ رلی دایا

 كیسن بد كفلح هرات هددسا یدلدا اض را

  هدیا اطعا تید فصذ ورع یب ندنعیدل وا یتید فصت

 ۰ یدل وارصم هدنبلط تید مات تالام ۰ رلیدل وا كج

 حرزخ و سوا ۰ یدوب یروشا كب تیفک و
 قاحل الا هفرط یغیدل وا بوسنم یقاط ره كن ران و طب

 . كنه رام ندا نایرح هدنرلارا ردقهماشقا نوک یحرب

 یار نوک وا ۸ یا ادد رسوا یھ
 ندراجرزځ هلبلاسرادصاق هکلام یلئابق سوا هدکدلدیا



Aربعلا تام  

 كىرش هراد د ورم هح راقلام رخ رک" نصارا 1 ۰ یدلاق

 ز ۰ ریدل وا

 ندالح قافاو شربما یهدنرارا حرزخ و سوا _
 بول وا هداها سج وم هسا كن راناش هد و و هدازآ

 هدلاح رب مهد هيا یدالیا دادتما ىر دا تف و لح

 تذلو لوح هو الح | اردک یرلقافتا ندنغیدا وا 1

 ۰ ردشعا لدم هت وادع ترا رم یرلت شاعم

 ص“ ر هدشمان نال نا بمک ندهیلعآ یی

 هل ردنک هنا كلاس نالعع 5 ا ندنس هلق 7 ار

 نوک زا بوک . یدیبشعا تعاقا هدنناب هلا هفلاح دمع

 فداصت هصص رب ندنافطغ ینب هدنفوس عاقنیق یب

 كىز لها D تود قارصق ر موفر صح“ هکر دشا

 رویلیوس ود « رديلملا یهرفوش هسا ےک یزب نع لا

 ن هجا ندسهلبش سوا یسر ندرلندیشیا ۰ یدا

 ۰ ریدید ردژی عا یدو نالف یرکیدو حالا

 بویمروتوک_هنسدرب جد كلرلنا یسرف ییافطع لجر

 ۰ یدروتوک هنناب كنالح نب تالام
 هکی گ دع داکس 8 « دم وق رم فس نالع 8 بعک

 ید كراس وا هک دد ۹ ردق و هن صفا نریعیلح 2

 ضخ ر ا ر” ندندارفا یس هل ف وع 9 ور

RTTیوزر رم سم هر  



 ۸۹ ایسا س باتک, یجصرب

 یریدوم هلا هدد ش ةیراګ بودا موکه هنسالاوج

 ندنوکوب » هنساسؤر یراهلیبق حرزخو سواو لیکنت
 کیک نا یااید وپ دوش .هلضابم ما رلا هرکبف
 قارحایزکیه بواک هیلاوح و رارکت هدلاح زکشدلا

 تد وع -هنابش» اطالب 0 یا
 ا

 دوېم هلا یر هلسق حرزخ و سوا هرکص ندهعقو و

 وا نالم ن كلام بورسوک زو تموصخ هدنرلارا
 ید سادس ۇر دوم هلا بنر تفای ص ر هدهرص

 یاسر هنرزوا ارحام یک دن راهن اہم هدکدلبا توعد

 یدک یناکرح كن هلیح تالار ندنراف دم هل وا نیما دوم

 یکیدریو هلا ناب ینغیدلوا هدنح راح یرابلطو عنص

 نکل ۱ راد رتس و ثباحا هنوعد اس ور هنرزوا نیم ات

 رف ید ناسکس كنهموفرم یاسور هلا ردغ كلام

 . ردرشعا رارف یبهبش هلکعردتا مادعا هدنفايض وا
 هن رهعب راد وهم هن رزوا یرلتراتح و ردغ وش كل ربد زا

 رریک ورچما ندهعی ےک ره قیاعتلاب یتیربوصت تاکلام
 ۰ ریدتاه والع هن رسا یکعا تنعل هکلام هاا

 قترا هرکص ندکدروتک هه جرد و یثپا كلام

 هدنر هلببف حرزخ و سوا تیبلاف بونازاق تمظح و ناش

۱۹ 
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 ربعلا تام ۱ ۲۸۸

 كنالعم ن كلام ندنس هل.بق ح رزخ : یدا رول والخاد

 ۰ یدلدا غیاب هکلام یرلکح هروتوآ هنا كن و طرف یف و

 رل راق نروت وک ین سد ریش بورك و كلام

 هرکص ندقدل دل وا لخا د هنسهنام ولخ كن وطف رارب هلا

 توا تد وع 0 ۰ ری دتک ب وقح نا

 ۰ یدلاق هدار وا

 هن رز وآ لاح.رد كلام هدو د] وا لحخاد هسا نوطش

 هدا ر وا ا هن رز وا هل داد وشو *یدز و ید مادعا

 ثدناسغل | ةلبح هدنسلا وخ ماش تویمهدنآ تآ رح هع( اق

 .دروص درا هرادا و شرعت لاح هل ۰ یدلىا را رف هتنات

 یی رفداشاب لصد و یدرافدل وا هدگا هم اصم دوم ه دو

 4 یک رانو هدیراودنک هوا رایناسغ بودا فیرعت
 ۱ طبل هلا طرص یر یراهد را و نکیا ندنرل رحاهم

 کل راد دزا 1 د ولوم ندنرلاب ر ها ها ]اح یرفدل وا ش نکا هل

 ینادح و بلر یراکح دابا یداصز هد راف رط ترد

 ۰ یدّتا نات کج هدا ترے ه دن رلقح دارا

  یدع و عيدا تبون ود دنا یوو ید كلام

(SEهاب دم دز رکسع هل _مح ۵ ف زار اب  



 AY ا | س باتک یمن

iا یکلەبلغ ندیآ عاب |  

 i یهدملا وح وا ۰ یدلبا ت رعش هتسلاوخحریص

 «لاوح ورندنامز كمالسلا هبلع نون ن عشوب ا

 ن

 هل را هلق دوې هل راح ۰ ىدا راشعا رامګا هللا نوصح و

 هدار وا دا هلکل هرلع دلا دوا اڪ و دوهع طار

 E U یسیصارا و عاه بول وا فرصث 4 هروک ذه

 ندرلهلمبق یکه دن راف رط ربح حرزخ وس وا یرللغ وا بولاق

 یرایضعد و ناسا یراتدآ عادا هنب رل ودنک هلفلحص

 «رایدلیا لوزت هننرلفرط یرف هدرلیضعب و هرارض
 ندنسل ر ره هل کت یدال وا كحرزخ و سوا هدرار وا

 هدنرلل تم نکل ۰ یدلیا باعشنا راتطب و راهلبق كو

 ندنک رادن تاناوبح ندنغدل وا ناتسلحم هده ىع مەن

 زکلاب بول وا مورحمو زجاع ندیعنت بابسا هنوک راسو
 یرفدل واشعا اقتک !هلنعارز كح هلم هل وا ینا هن راشیمت

 یرلکدک | و یضارا یراکدلیا ایحاو تعارز هدلاح

 رله + ۰ یدبا یرالام نو در و تاب دوم به رام

 ۰ ریدنا هدعماشب هدلاح ٌوسا و هدنماقم یراربم ر كرانا

 ر داد ربهدنها ن وطور ید وې یهدبلاوح وا

 ۔ردیا حوزت ےک ره هدهروک ذم "یلاوح ۰ ىدا راو
 نوطيف هاب مدقم ندزعا تولخ هلیح وز هسو هسیا



 رفعلا تار ۱ ۲۸۹

 نهار رفت یرلنط و كن و ۰ رثیدلیا ابا هد رو رط ۰

 ۰ ردمدقم هنس ( ۲۳:۰ )

 یسیلاوح بژی ردق هنراګ رات ( ۱۰۰ ) هرج# البق

 -هلج كعاش و ع الف یهدیلاوح وا هلرس هعلق و رهش رخ و

 لب دزا ۰ یدبا هدنرادب یراقاطوش ثالیارسا یتب یس

 هر تط نده وب ترڪ و ندا ثادحا رهعزانم هلس

 و همظرف وتو ین ون نالجسا ادق بای شم
 ۔راقاط وا دوب لئابف راسو اروعزو هلاسون و عاقنیق

 لاها كنلاوحوا هرکصا دهقلاع رنو هکردند
 ۰ ردرشا وا یسهیلصا

 یتیروهظ كمرع ليس هلبارخ كير ام اینم ورع
 هنس ودنک هدنح ورخ ندنسلاوح نع گرمدشبا ندنهاک

 لئابق ندنرلکدتک هننرفرط زاجح هلا لئابق ندا عابا

 هلبا مهرج یت یهدهکم یسهلبق هسعازخ ندهروک ذه

 یدبمک تنا دسو الیتسا یرلاروا بولیوط هب ۵ رام

 ن هلع یاس ز ید یسهلبف دزا ۰ راددنآ تسدرد

 رلشعاالبنسا یناسغ ردنک هنسااوح ماش هل.تفافر ورع

 دندنسم كنساباب هئراح یلغوا هدنافو كن هیلعژ ۰ ىدا

 د كن هامل یدنسم وا ارح رب دفن نک ردا لما یفحهروط وا

 هثراح ندنکیدتا اطعا هب هنفج ن ورع یسهداز ردارب



 A ا تس باتک یجرب

 رک ۱ قیقع "یداو (۳) و ناعط) *یداو (۲) و تانف

 یرلیدا ووب یرالیس روم ۰ ردرغصا قیقع "یداو )٤( و
 هن هانغلا یداو هرکبصو هل نی هزح هدفدردلوط

 اد هر یکاو قرفتم ندارو تولک هعصا هدعد و

 ۰ ردهورع رب یرکید و هم ور رب یسار هک رول وا

 یعورز ویر وص ۰ ردمالعاص یسا وه كن هر ونمهس دم

 «ردفیطل تباغ یسامرخ بولوا رثک یرلناتسلح و

 هار وا امرخ فیطل نالئد یادش رم و و رڳ

E 

 اا ناما وفا هان برف هد دلا وج اتر

 یراودلو ا شعا نطو دل راها-ط یعنف ندش وط) ىل ر( ےہو

 یسوم ترصح ۰ یدبشع "وا ناب هد برع ماوفا

 هب دکلک دن یارک هللا لّئارسایب نمدنفا مالسلا هيلع
 راشم ین ۰ یدلاق هدرد هقلاع یسیلاوح بژی ردو

 تب ندمت یاروص هدنانا رخاوا یراترضح هللا

 هرکصتدالبتسا یر وا اب ب ها ردنا رکسع قوس هتسلا وح

 هنن رفرط بژی نوا ه راع هلکعا لاحرا هسدق ع

 را تاو ا ین زا هه نوا شه
 نوا شا ید هروک دم هفرف ۰ ىد ود هع زانم دن رثا زا

 ربسیخ و تو یرفد) وا شا چ هدة یر را
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WASربعلا تام ۱  

 مرک ۱ گو یرابیحت لڪ ۳9 تسابر هرکص ندبلطاا دہ

 ۰ ریععا لاتا هیلاط و یوم
 ا تشئد ومع ندلیعاعما دال وا و یسهرکصادن و

 یعسد تر وص شات رالسا و كمارک تا ود نانلو

 ا اا رد را دیا تک

 لوا نورف هل سافا رج هر ونم "هرس کم ترش

 مان و مقا و همه راد e زاحح هرونم هندم

 نب ےشاج نی لیالهم نب لسبع بژی ۰ ردژنب یمدق

 یر ثكنموق ندا نطوت هداروا بول وا یلغ وا كتيلم#
 رشم هلرمان بنی عقوم یرلفدل وا شعا ذاحا ندنشدل وا

 سدعنفدمو یون تره رادهروک دم هدم ۰ یدل وا

 رداد عاه یفرشاو اغ“ دو "یا مرح بول وا طصم

 ٠ ردهدنسل امت بناح هرجا لبح و هد_لح ی وتس ر

 کاو هفاسم حرف یکیا یسارا هللا روک ذم لبج

 . ردرازهروش یسضارا
 یدا و )۱( ۰ رد را و :یداو ترد هدر و هن دم



 یس هلج E رف نکا تباطملادبع

 نالو هدهعفد کی یوصو ۰ ردشطتا روهظ را ارکت

 ت صح نضەدەد »

 ترو ا یا ار و سلام تام
 اضف بلطو ۰ رایدرا وق یتلروک ود « زکج هديا كارتشاو

 نانلو هدماش قراشم كم ذه ن دعس ید نیفرط نوڪ ا

 او هدل و ۰ یدرلیدر و رار دن راک هاب ان

TTدف را روا توت  
 اعم یر و و ا ا
 یرزفدل وا شهراو ه هحرد قحهل وا فات ندعل رس وص

 قءردلاق یس«ودیعیدا وا ش نا هخانا بلطلادبع هدلاح

 ندنکیدل روک يسد عوض لت اط هدنتلا یمام زح هدک دتسا

 شطع عف د یم هلج ۰ یدلىا روهظ هدک دل دیا زر

 ۰ ریدردلوط یتیرهرهطم و مولط راز هلرورطو
 كفرط 2 هددعفدو نک ردا ماود دن رالو نفرط

 یرلناوتو بات ندشطعو ترارح بونکود یراوص
 هلاقم هننراهشئاس "هلماعم لرلثا تلط)ادیع هلع وا عطقنم

 ییرحاتحا كنسهلج لا وص یهدنولناب لوف یس وک

 عرک هب مه كنس » هیلطاادبع یراعکاحم ۰یدتا هلازا

 ھنن اب E E هد ود نکرروط توروک تك عغید) وا

 «رابدلناتدوع و تغارف نداعدالرهب د » ملا هن هدب ودیک



 ریهلاز سناررم ۳۸۲

 (اعطلادیس نان ۰ مشاهنا انا) هدهبعالم یاننا كنه

 » ن نس « دک دتشرا ییعددل وا هک و زا ز وس ف

 لع وا شفا رم لر 5 و ۰ ید ر وہص ندو دنس ود

 كعماه هد وتلا دعب هن هکم راح هلکاطوس یغیدل وا

 هدک دادا لاوس توروک REA هاد هت دم هل طم یردارب

 نالوا برعلا دیس یسابب و یتغیدلوا یلغوا كعئاه

 یسماف وا تاج هنا یوو تاب یصرب هلو

 ا ندار وا تلطم ۰ یدابا نا ییغح هبل وا تانه

 هک ضوط هلا توک ر ا و 0 ن رس ا

 هلکعا تدوع EY و دج یی هّبلش هل ردنک ب دن دم

 4 هکم هدف و قلش وق نکرروتوک یعحوح تلطم

 هلت ر وص هفیط)هراندا لاوسو یداصتندنهدل وا لصا و

 ۰ ید وا

 نده رح ید تالعام” دال وا هک ردشعا رفح ی مزد

 نفد هار وا یاسا یکەدنګا فر رش تدر هدب رو رام

 شعالشاب هشیا وب هلرفوس اب ورر بلط)ادبع ۰ یدنا راشعا

 ید یوص ر یک یییدعح هل وف دم یاسا کی و



 ۳۸۱ ۱ اینا تم باتک یجرب

 اتام قوق كب هیما لووشاه هلیمالک ( رب اح سال طب

 ی ربط سم كنهرفانم ۰ یدلبا نام یا فرش ی

 ماعط | رز قسم هلا ی تولا ندهیما رله ود اش الا

 هلندم هنسن وا زی وم یا طرش جد هما ۰ یدنل وا

 هندال وا هیما و مشاه ۰. یدتک هماش نوا نطو یالح

 ۰ ردشلوا هدامو یعغلالشاب كموصخ لقتنم

 عرفه لاو دج یی دنزرف و ندناق و كعتاه

 تار واتس هک ند وص هلو نیس اناتلاقع

 - دبع هبلا اب کس ۰ بیا لاقتنا هبلط)ا دبع ترع

 عبد هدنشاب هدنندال و ۰ ردهیش یععا لصا كيلطلا

 یراردب ۰ یدنلوا هيم هلبوا ندنکیدلروک رلیوت ضایب
 را یب هدنل وص و ه هن دم نک ر دک هماش هل راک مشاه

 دل ورک ول وزا هنس هناخ لنج زرطا دمبل ن ورک ندنم هلق
 “دس

 ناسا ندتحالم و ن و ایا هنن .زوک ےس یز

 ور کل ۰ یدک ح وز یاملا زایی نفت

 لوو ین رص كعشاھ هلا ط رش قاق هد ه دم یزو

 زایی ماه و شلاق هدهن دم هرس فاق زلادعر ندنیکیدانا

 دل وتم ناو دوس , ردش) وات وو هده ەد د وع اردک هماش

 هل رله وح هن دم نوکرب هدفدرا و هشت ید همش ىلع وا 3

 نآال وا شک" هب هدم نص! ن دفان مدع نب ث راح ید 0 راث وا



 ربعلا تام ۳۸۰

 هدنراتدالو نحو شّعا دلوت مأوت هلا سعت دبع یردارپ

 را تول وا قتشیاب .هنعم راب e ءراب كد

 ناق هدن رلا را یرالسد ا ندنغر دوا راناق ه دن رلود

 هدافرو هباقس ۰ یدیشه وا هوفت قلا نب یکح هلیک ود

 یسوا لمم دعاه هرکص ندنراباب یصانم تسانزو

 تول وا نورد ماد ھه هيما ىلع وا كاش دیع یردار

 مراکم فانم دع س ماه هد هسا یدالشاب هلاق و لب

 قوس هيما ۰ یدعا ضرعت ندنغیدل وا عاج قالحخا

 درو ورا ردق هنبلط هرفانم ندعئاه اعات هدسح

 ۰" یدیشمروک هبرک یهرفانم ردنا رابتخا نیکمت ماه

 در و هودیللا نالوا بولغم هرفانلادعع شدرف 0 1
 كنهرفانم هلدط رش قلوا روع ندننط وهلم هنس نوا و

 نانو یدح كةم لان ورمع ۰ ریدر و رارق هنلوبق

a Aاینا نکس هو رپ  
 «یدایرد ناق كنهبما هکیرهفلا یزعلا دبع ن همش

 ۰ رایدتک هنناب کاره اک یه ۰ یدا روشلو رار هللا هرما

 هزوس نهاک مد ندزجآ یتیرادصقم یرایدنک زونه
 رطالا مامتلاو رهازلا بکوکلا و رهابلا رمقلا )بو الشا

 فو دی دما هوا لر لعب یدتهاام و رباط نموگیابام و

 و يیمه وا و ناو دم لوا ر ۱ لا اا ى: ۳ دا

aE E A و 

۱1۳9 



 كف رشتا ( تباج یک یکیدلیا ررهت ه دیس هع یهق

 وص یتاط هجا ۱ هبافس و ) یا رادحاتف» و ی

 ,ROE ۱ اولو ) كعا ماعطا یا ۱ هدافر و ) كم روحا

 هرکسع) هدایف و (قالب وط هنتلا یاس یبومع ه راما

 هدنلاهتسا دن لس یصف جد یصانم ) كا ادنام وق

 ۰ یدلاق

 هد یصق ییب برع تسایرو تدایس و

 ۰ یدل وا لفتنم 9ام لمع ی

 دان ود رگ لاک یهدنلاچ ۰ رده ریعم نا لكفانم دلم

 .ک لح هدنناف و ندنفیدلاق

 ۰ یدآ حص رب هد هکم فانم ۰ ردش) وا بج و نی وا

 هل راکفا لس و هڪ راداعتعا یسهدلا و هادی ذل وب كنه ريغم

 فانم دہع OEE هنناب روک دم مسص ییسودنک

 یر هلسف شهاحاو شدرف فانمدبع ۰ یدرو ت رهش ود

 ۰ ردشم وا قف وم هکم ردتنا دوغ هولا و قافنا هد رلا را

 ون هعازخ و هنانک نب فانم دنع نا ثرح ون شداحا

 ٠ رد رفاط نوهلاون ندهعزخ و قلطصاا

 كس و تبرع تداتس 9 ندیصف 5 فانم دمع

 E هد کم ید اف دعناه لغ وا هللا تاب تنا

eي ۶ رد ورک ۳ لصا ۰ یدل وا تقام و  



 را تار ۳۷۸

 ٠ شدرقف هرکص ندنو هاسقوا هلغلا هماظن و تیعج تح
 ۰ یدنل وا داب هل يما

 ۰ یدیعو ا ۵ لر راوح كف رش تب ردق هک رات وا

 كن هک هددد) ۱ ها یس هيس ایس روما كن همر N یصق

 ادتا هدار وا ۳ تصحر هرارفن Ey ا هدنفا رطا ۱

 ندنعید) وا كمد عاما ه دل هود ۰ ردشلناب ه ودنلا راد

 ن الا راد توت شو هدننهرک اذم لر ورم لاصم هودنلاراد

 سلحر جوش و رتعم ك ترعلا ند , یدا نایک

 نا ہوا لصاو نسا قرف دود ندیصق دال وا تولوا

 د دعشد نده ودنلا راد ۰ یدبآ نه رم هسا وا هر

 زکلاب هدشرش تس لوح ۰ یدلیاب روا هدهبعک فارطا

 یلاها ۰ یدلعار یلاخ لحم زار هرزوا قل وا فاطم

 كندر ره ندرهاخ یرتفدا هد هک فارطاو راوج

 هدب رم نع ها اف لوح توحا EEL ها نسوق

 شو ینسارا كنەناخ یکیاره نوجا قاوا تلوهس
 لیوسح هدد رم رم هودنلاراد ه رخ الاب ۰ ریدوارب

 هلا یر ناعح ترضح و رگ ترصح یک یییدنل وا

 هن رشدی“ ید را وا e اَمر یرلتف الخ كناممنع

 ۰ یدنل وا ه والع

 یرعیفرو رھا ه ودنلا راد تسانر و كہ ارس روما



 اتکا تم

 TY ایسا س باتک یجرب

 هاو هفاسا و لبه ی روداو ش ع | اطعا كن هم وو رم

 en روا مص زرد تورو وک یرلغص ماب

 ۰ یدتا توعد دن دابع و حظعت دمانصا قلخ هلا حصو

 یکاتس ر تد و نکا حصو مانصا ETH هب هفد رش درک

 ۰ ردورع روک ذم نایلیا مورت هده زاج "یلاوح

 هتان ندرادنف یرادنچ را دنزرف تالمعاعما ووو

 لمعاعتا دال وا و حاتفع و تان RET ڭا ردو dı رخ -ک

 و / ۳ ۲

 ۳ هلق E ید اضع و هد ران اصعد ت هك راد

 e ۵ رح درک حاتفم ی ندتاب ۹ یدا و لب هم

 ی رم ید تدمر ا دو ERED یدبا شه هن راكب

 دادحا ۰ یدلوا لقتنم دنسهلسف هعازخ نچ هرکبص

 وا ندهعازح قد حاتم هدام ر یه نر ماظع

 هددنف وش وح رس رپ كناشبف و ا یصق ۰ یدبآ ۵ كب كب ناشدع

 وا اا نان | یه حاتفم اسا BERG تار مواط رب

 ییا نم هقفص رسخا ( هح ربرع ی هزارلا وش تكیاهدع

 ۰ ردشل وا د ور وم دلم ) ناش

 ۲ نم هم سا روما ا ی را رب هلکن و یهف

 بود ندنهدنل وا لوبو ندنف رط مو جد دنف رصد

aا <  
 تورات ر وة ند هو رفتلاح یس د ہیک هفاط شد رو یرلفد) وا



 ربعلا تام ۳۷۹

 زحام نا را عنم معتمد دال وا تولاف وح لئازرو

 نا حض و هب هبعک " ردو هتف ول وا را وز ندن رلودل وا

 كا تو راس نده رحم و هظدا_ یلاوعا یراهد] وا

 39۶ ا کم لاو ۳ ا 1 زار یو ۰ یدشلاق

 ۰ رای دا منع هندن اح هةى یرا ولک هر .هد هار وا

 و تولدت را ی رج ی لیعا- جا دال وا

 ىلع مات سن ندنس هو رفتم لا ن هرکص ندک داکح ۱

 تواکهرلار وا یس هلو هعا :> نال وا شعا داکا نطو

 ۸ رک هلا درط ندراروآیسیه و هرلع ه رام رج اب رح

 هل رفت كنهعازخ ی ۰ ردرلشعا ب اا ات ند رل

 هب هکم دن لیعاعما دال وا هرک ص ندنعافدنا رام رج

 ردنا ترشا عم نسح هلي هلق هعا رخ ید و تدوع

 ۱ یدا هلن راك هعازخ ید جام ردو ه ها ی هبعکآ

 دو رگ نالوا ش نا تعوکح هد زا ناب رع لولم

e,شوخ تیاد 1 زدن دنس هلم هعازخ 4 ران  

 ندنلاعا ماس ورڳ ۰ رد ۵2 .دنب ) ۳۳۱ ۵ ) ندنرعه

 یتراکدناتدابع همانصا كنواها اروا کدنک هالب

 "یلاها ندنکیدن رعا هک لمس رب تب ES ب :روک



 ۲ ۷ ۵ ایسا بس باتک یر

 اسم نب و رع «مییسم ادع ند ضاضم “هلق نب

 ؛ثراح نب رشب "ثراح نب و رع "ضاضم نب ثراح
 ۰ ور ند ضاصم

 نلیعاعا ت رطح مالالا هرلع مهاربا ترص

 لیعاعما ترصح م یدا نوک یس هقناسط مه رح

 ..ردشک هاد یدالوا کا

 20 ناجی برع راد و تبا ند ٤لا را دم دال وا

 ۰ ردندهش رج یب والم ورع نب ضاضم ۰ رار د رلاباب كنلئابق
 نبا رک نالوا لصاخ ه كب راهن ايه دارا لععاعما ترصح

 لفتنم هلبعاعهادال وا تام وک هاو دور هن رز وا هب ره ص

 تسوا كنهفرشم کم ندنسهشاط هقلاع هدلاح یتیدلوا
 نالوا ا ل وز هعص ود مات ناو عفا و هدنف رط

 ۰ ریدتا لوف یه حب مت ولدا بش تعاچ

 هلع ووو راه راحت ه کب رل هب ایه دعلاع هلا لمعاعما دال وا

 لیعاعما دالوا ۰یدنل وا درط ندرلاروایسةشاط هقلاغ

 ترش اعم نسح هل را وشم ووو اا A را ص۶ هیت

 دن ورد فد رمش تان یس لبق مه رج هرکص هد هسا رای دا

 ۸ماف یرافدلوا بکتره رار هلبلاخدا رای زساپسانم



Véاملا نیما  

 ا ییدل وا یا کوب ف هل فدو ن حاسح
 ییگاكفشرش تسو ۰ یدقا ر هدحراخ نعصح هداعالاب

 ۰ یدتلسک و یتنیمز توردل وط

 «یدیا را و روس هدنفارطا كندمرکم کم یرلمدقم

 | ۲ یدل وا فنار یزو ص

 ساب یا لبح ؛همدفح لبح رش لبح “روٹ لبج

 ۰ ل ردنډهک زنم لابح یک هد همرکم هکم ارح لاج

 وام راندا ترم ا ادا ندرلب نام کم دک

 قلوا ها یرکید و یلوا جم رد رج

 قلوا ندهداب برع یلوا مهرج .ردهلبق یکیا هرزوا
 ۰یدیشلرتسوک هد وراق و یغعیدل و | عطقنم یراربخ هلدنهج

 تم ودح و هدنع ادا ندرلب ره يهزخ ا

 N CE یزد ندا
 نع برع هدننافو كاا .ردردار كرم یھاشداب

 زاعح لردك د مه رح نی ییدنا | طی یتکلع

 : (۳۱۰۷) هرع#لا لبق یدتا طیض یتکلع

 كولم ندا تم هان دات ےس لا ۳ نده رح

۷ 
 و نب مشر مهرج ن لیلاب دبع «مهرح

 میسلا درع ا دیع نب هلق نر ند نادلا دبع



 ۳۷۳ ایسا ےس اتک یر

 ر ز و وا نیک د ھه یناع نكر هندن اح یرهظ كس ه دنق رط

 عا رد تی و نیر هک را و هدوسالا رج ندساع نکرو

 هر یسویف كنهبمک تقواوا ۰یدیشلیاب هرزوا قلوا"

 وق یریج من .یدشمالر وک ید ورق ۰ یدنا رار

 . یدلیا عضو راتخانا و

 لیعاعسا نک ردا 9 لرش تار مهارت ت سطح

 .یدا روهروتک شاط مالسلا هيلع

 هدک دنک هغعارا شاط هر یعحولت وف كد وسالا رج

 قرەلوا هیملا هعیدو یدو الارجح مالسلا هيلع لی ريج

 ادم بوروتک همالسلا هلع یک را ندسیق یا لبح

 رود دم رعحهرزواقلوا ناشن هنعدل وا یساروا فاوط

 ۰ یدلروب م و هنم واعد حض ود

 لع یکیداک و د كبار و یتهح ماش كف رش تاب

 . ردعارذ ىلا یندام كس هلا ےطح تول وا ےطح

 ید زوب یدل ج كفاطء ءردفاط» یرزوا نلیطح

 . ردوطخ لح عارد شتی ر نو بولوا عا رد
 كیا را ترضح تقو یراکدتا ری قدرمش تد شرف

 هدناخاد تاب جد ےطح امدقم ۰ رای دباد ككا ندنسان

 ریز ن هللادبع ۰یدلاق ح راخ هرکص ندربم وش نکیا

 ید دلا ورصا یهطخ بت ورو قاس كشدرق یراتربطح

۱۸ 



 2 و اک اک کا
Nec 

VYربعلا تار  

 قمراب نوا و عارذ یتلا الوط بولوا رک سک وب زار

 لوط كنهبعک ۰ ردقم راب لس عارز وا اصیو

 شراقر وعارز يوا یهرکی یك ره و عارز ترد یرکی

 دوار «ردعارز یدبیمرکی یکلسک و كنراود و

 یمعت ° رده دهن واز یک هدو رش نکرو ه دن اب كن هبعک باب

 ارز وا ندر یعصوح و هدنکلکوم یاب ناسا

 م ريم دنسا را كن هبمک بان هلا د وسا رڪ ۰ ردهدنعافت را

 ماز وا یر هفلاح مع وم كص هدتساهاح نام ز ۰ رولند

 كن راود هبعک باری ۰ ید] وا و نو هک هل و" ندنهدل وا

 هر ی رادعم عارز ترد ندهبعک ۰ رد ہد س هط ر وا

 ود قولوا نوتلا ندنهدل وا ىلباق نوتلا یحاو ا

 ۰ ردٌشم رب و ترهس

 تار هرز وا یعید وا نام ااف س دةم رات

 هرلع لیلا مها ربا ترصح ندا ا ادتا لرش

 ندملا راشم ی تولوا تاپ ایز ددل وا مدنفا مال سلا

 ترصح ۰ ردو و دو ون وم تداور راد هنعدنل وا ۳ م دوم

 العا ۱ ترصح یرلع رب رک یهلا ی واب مها را

 زوعط یکلکسکو ردنا 9 قارش تار هلن واعم

 یکیا ز وت وا نکد ۳ نک ر نددوسارجح لن وز وا و



 ۲۳۷۱ ایسا کس نایک یر

 ۷ یطع و هجرد شع لوط PE ردعص وم

 ۰ رد هعرفد ر هجرد رب

 ندشاط هایم یوم هبا روک دم فرش رهش

 كجەحا هدائاوا كن هحم ۰ رد ندشاط ضاب مت و

 نوراه ندهیسابعیافلخ ۰یدبا ندنراوص روملیرلوص
 هداووا نالد شلسع هد ز تس یسهحوز كدیشرا

 ارحا هب هریک ىدا حجج یرلوص ند زراو ف

 نبط الس ۰ یدل وا ۱ تار < یرال و م یا ۰ یدیشمر دا

 هدشامز یرترضح ناعس ناطلبش یوا نددناقع

 ۰ یدل روتک وصرب هب هکم ندهدیعب روا

 ولی ردیاب لیلسرپ دم نیر هملاراشم ناطلس

 :یدیشغ وا عضو هاکناریسرب یلهکیبش یفارطا هنرزوا

 ریبجرب نده وبل هلړلج راثا هدنفرط تسوا كنهکم

 یرلمدقم «ردهاکتراز «ردراوفیرش دمو هدنرف

 هدى رلار وا هربص ۰ یدیع و هيا هدهت وا ندروک ذب رد

 ۰ ردشل وا روم"

 .هدنطس وتكمارح رشته و هد هم رم یکم ریظعم دیک

 یلکش رولو | اب هل رمان مارطا تا و هللا تس ۰ رد

 كخغاطیکیا مارح دی .یداند هبعک ندنفید) وا عل ره

 ندر یسوبق كن هبعک ۰ ردهدنسهط روا كن هکم و هدنسا را



 ربعلا تار ۳۷۰

 ۰ رددیحات رب یواح ییا ضعبو قدنخ رو یتیم

 ۰ رد هاب و یلوص

 ۰ ردهبحات ر هدنتهج ماش كەر ونە دن دم چ

 یسضارا ءردراو رلغاط حفن i هدهروک دم حان

 هرابکی هدنرلعاط .ردیماروا دوم راد ۰ ردلاسوو

 خاص دج“ . رددوجوم رهناخ شلووا ندراشاط

 شلاق نددوم موف و شلو وا ندٌشاط هدلحمرب هڪ کیک وب

 ۰ و رب

 ه دن لمر هح رم یا و ا كن هنن دم ربح

 قش مان ؛بیتک ۰ ردقوچ یسامرخ .ردلحر روم

 ددع ید ف ورعم هل راع ا الس جم طس اکا اک

 ۰ ردرا و یسەعلق

 هدنندب هکب هلاهندم «ردیرنم كنیحاحح ماش وب

 ۰ ردلح ر یلامرخ

RS 

 ار كيم مقحم نورمن هلا

 ینشرات ی وا نورف

 یسادتا هک ردعقا و هد ال وط "؛یدا ۳ ۵ هم ر 1 ی

 یراکدید هکسش هد تهح ه دح یساهنا و راقم نالند تالعم



 هک

 ۲2۹ ایسا س باتک یر

 ردح ردنم ریش قوح فلاح هن و د هدنفح یتالّقسم و

 زاع >4 هرادو نوجا یعیدل وا ز حا سش دما هلا رګ

 . یدال وا ریمل

 هلح رم یکیا هب هکمرلرد ید سایعلا یدا وهکف اط

 یساوهكشاط ۰ردهدنرهظ كنا وزغ لبج مقا و هد هفاسم

Nرک دلم تورا  E O 

 ۱ رول وا

 دهد ید را هک E لار ناب او

 نر هه نایت نا ردل ر رد 4 ۵ با هد نافع و هکم 4 وعم رسد

 یاس ۰ ردیساروا یکم

 یرلوص راقاو یرلیوک ماط رب ۰ ردهعنب رب منطپ
 نو# و جرو هداروا ۰ ردراو یرهویمو یراه چایو
 *یدا و راه اب یک هد هععد و . رو ] وا لصاح امرخ و

 بول وایدعب لیعیتلا هی همرکم کم « ردناذادتما ردق هل

 ۰ ردعفاو هدنرز وا یلوب كنجاح ماش
 یاد ضعإ ه دی دعا ل ربع ۳ NOE "یداو

 ۰ ردهیحات رب یواح یرلذاتسو و یه راح هایم و

 تولوا دبنصق روم رب هدننب هدج هلا هکم هدح

 . ردراو یرهجماب لزوک
 نصح ر هدنرز وا یو ی ره هكم یرتلا یدا و



 ربا تام ۲2۸

 هرونم ا وود یهدنراوج همزکم کد یرلهلکسا

 هب رغ ندلاعش نیو راد زاج ۰ ردن رنا عوبا ىکەدننهح

 هدلحم ضعب كالابح وش ۰ ردا عطف لابح *هلسلس رغ وط

 ۰ ردهدنتلا راقیرا ر قوچ ۰ رد غلاب همد كب زکسیعافترا
 كن دم وو

 هب رعلا هيدا هل رد وراد در یکهدنس هرق رش ته

 یر راد ۰ رول وا لک ردو 22۶ ات هروک ذم لاح

 ندنسهحرد ترد یر کی كاملاعم ضرع ۰ رددت٤یئرعوط

 روڪ هدکب یا وه كن رال N كنم اد زا

 تدوطر و ندا وه Ea ادر هدنلجا وس ۰ رداکد عالم

 ۰ ردنا ت ورح كال ەت صعد ند هانم تانا و

 ۰ زیرا تروم هدنسرلاعش مف كتهرو اد 3

 ندلاع" .رونلوه ود لئابق رجوف روق اینک | هدراروا
 Ey وا و AG هدنش رط دت یرعوط هم رح

 EE ۰ رل را رهش فّاط و دم رکم او هر ونم و

 دود هارو اد زا هدن رلداتک اقا رفچب یکسا



 ۲۳۷ ایسا س تاتک یحرب

 لخاد هنتعاطاهرادكننل ود سرف یسلاوح نر

 روهظ قاطالا هنتموکح هرذانع یهدهربح هرکصندقدل وا

 3 4 ر رد ۰ یر وا ه را دا هلهح ول وا ردو ر وک

 لاها یر طلا ءالع ندیهانیتلاسر فرشا فرط یسهنس

 بوایرود لاس ران وڪا توعد ۳ ںیہ ند یدرک

 یرات رمضح یجرمضط اءالع هاکع اه زجلوبق یژنک | رخ ۇم

 ۰ ردشلروب نیبعد یاو هار وا

 تکی ر AAAS ترعلا هرب رح یسهرباد زا

 ا دا تفك اوو ترا الات ترول وا
 و ۳ ۹

 هدرجا رحم و دودحهللا رجا رګ ابض «نع ابونج "دح و
 ۰ ردد ودعم ندهرباد و دبعع تگ عفاو

 نوک ا لحاس یهدنسهراد. را هلرجا رک

 هد رک د یهدنک وا نام وش ۰ ردلاتسم وف و ضف“

EKÊ 
 ندا لو هرو لد لحاوس ۰ رول وا نوجتم ناجح رم

 اوج وک اضتفالادنع دا وا راهرب زح لوح وک اسعد هدو

 لها روک ذم لحاس ۰ ردا الا هراهررزج وا راک



 ۳1 ربعلا تام ۷۹

 تولاط را صاوغ هلغلوا یرلعنم وص یلئاط هدنرعق

 < رارردل وط یره روا یهدرلیک

 ۰ یدا روس یلیخ یرامدنقه یسهراد نیرح

 ۰ ردت رابع ند هن دم یکدا و 4 رف شا ن وا یدروم" ید

 یقو ۰ ردصوص# + یلاها یصاغم وا یکهدن ره

 ددع زومشب كج وا هداروا ۰ ردردق هل ولىا ندنا رب زح

 قرصم ولردره یونسو ۰ روزلو لک اط ردو

 كم زو رد ندنساربل یلکنا كی زویچ وا هرکصندقدقج

 ۰ رول وا یتالصاح وجا ردق هباربل

 ی« هیلصا اعا كنسلاوح نیر هدوعدق نم زا

 نک اس هدهماع یرلهلبف سددح و سط ۰ ردنا ندقلاع

 ندرلنو ۰ یدبا راشلناب ردف هراروا تفو یرفدل وا
 و  *ردراهغا داتا نطو نرخ یادزآ هرس

 ندشنهدل وا لصاح هفرفن هرلدرع ندرله راحت هد تاشو

 رشدرا ندسرف لولم ۰ رایدنک هنر هقرفتملئابق طب

 دودعمندسرف كالا یرلا روا هرکص ندن روهظ ثاکداب ن

 تاک هدنلاوح وا رابرع هدکدتا تافورشدرا ۰ یدلوا

 ۰ ریدشا حورخ ندنتعاطا كانلود سرفو دادیتسا

 9 یا لیا زلف هرم یک ال ید وا
 ۰ یدلیا
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 ۲2 ایسا س باتک یجرب

 هج رد شب ا الامم ضع هددنهح لامس كناع

 ۰ ردنا دادتما ردو هنسهحرد زوفط یر ندنس

ole SNE 
 هداسحا ۰ یداند احا ههندم یکيدليا ان كرهاط وا

NG REO E 
 ۰ ردرآو راع نم

 قالطا ن رخ دنک وب ها كن رازح ن رحم دالر

 ۰ ردلا وا هربزج هدیدارب كنهرزح هلوبوش « رونلوا

 و دزا یعوط ه قرش لاوس ی“ ر رج نا رک

 ۰ رد رک وب كن رل هر زج نب رحم هر زج یکیا وش ردا لو

 یر ندیکسا نوجا یغنیدلوا یصافع وحنا ن رک

 هد صاغمو وڪا لوس كل ۰ ردشعازاق ترهش كوم

 راع هاروا نوا قلا وا ندفرطره ٠ رونلو

 یضرعو یدب یتلا لوط كنرح "هریزج ۰ ردا دورو
 ۲ سست تا یو ی ردیغارفجمحهرف یکیا

 وص قوحك هدهروک ذم ؛یصارا ۰ راو رااح كسکو

 دتعارزو رادلوصح تیاغب یرارب ۰ رونلو هدیرلعنم
 ۰ ردلداق

 «نوعل «ماداب «امرخ یتالصاح كنهروک ذم هربزج

 كن زکد ۰ ردن رابع ند ربعش j EY « ربا "موز وا « را



  NEربعلا تام . ¢ ۹“

 یفالا ن كلام یدرفح تر LCE مایا 2 رفعد

 بترح هلن ردد هلا رفع) داکعا راردسا و طرص اع

 هديا شعا دادتشا لاقو
 هد رلن هام ز رشا تباب داد شابرود ۰ یدنل ولع درو

 شنا تو دا هبلغ رفع) هد هنا ۱

 تلام هلرکسع نوا قم ا نم نان وا د

 ندفاخا ۰ یدل وبع وف و یره راح یلہخ هلدع نع هن ر ز وا

 یا E یر ی نادنح هدعد و ورع ىلع وا ۵ نت

 اا تک هلن و دم لا و نادال تماوکج هایی

 طیض هدمارح هرهم یلغوا نالوا فلخ هنادیح ؛لردا

 دد شل یییذوف و دبزت توف یتنطلس نع ۰ یدیشعا

 قروهنل وادع قبال ور كنم ید هم وقر “لا وح هدک دلبا

 ردشلدا هرادا هل ربلا و

e 

 نیر
۰ 

 ناع نده صد هد هو برعلاهرزح ی رع د زار

 جد رڪ داب اکو رده راد نال وا دتع ردق هند ودح

. ۱ . .۰ 

 هدنام ز دلی” ۰ راطم مس هر کم رڪ ی هو ۰ رولند

 نالا



 ۳۰۳ ایسا س باتک یو ۳۳

 2 ارا ۰ ردد ودع هل راعاط هعاع اب رغ و فامحا اب ورح و

 ۰ ردوزتهولیک یمرکی زویکیا یلوط كنسیض
 میش هدرا وح ۰ ردعفا و هد رک للحاس ناع سفن

 ندلیج وا یراوص ۰ ردراو لبجرب یواح یهددعتم

 یصام وا یک هدناع ۰ نو دایر یاب ند رادو ه را و

 ۱ ۰ ردروهشم
 تعوکح زکرم تفو رب :یرهش را ندنا# دالب

 ۳ هدمسهر وشم هذ ده 4 كنەراد و ۰ یدا

 7 ردب رهش

 تب رعد هرز وا یعیدنل وا 58 ORR ی ود در اطعف

 اد ناع هدو دا وا تن نیل و و 1

 یو هروک ل 3 ندعد د دما هح وب دیاع یردار

 زر ردقهننامز لڪل ناع و ید وا وسا و

e BEندفعص یهدنسهرادا لرد نکیا میطم  

 وا ا نداع ۰ ید ام رس یک دادبتسا هدافتسس الا

 درفت هللا طیض هعاشف یلغوا رج ن كلام ییلاوح

 بم وب چسب سناح کک اد نع ۰ یه را ول

 د هاب رز وا لر هعا_صو هل رکسع هرکص ندقدل وا

 لغوا ثاکسکس ۰ یدراقح ندیلاوح وا ابرج یی هعاصق



 ام ۳۲

 فاعشحا هرزوا یعیدل وا روک مع هدنراباتک حرا

 ۳ یکه دندن نا ادا موو نط وتم هدنسس | رڪ

 یهلا رھ ر داکعا تفلاح و نایصع هلا راشم ین

 (rı۲) هرع#لا ل5 .ریدلوا كاله هلا

 ارد یهدنتسدربز یدنک دا نب نا

 تا رهظم كردا تعاطا و ناعا ضع هملا راشم

 . یدلیا تموکح یارجا تقو یلبخ هلغلوا

 دیش ٠ ردشلوا هاشداب دوه یلغوا هدننافو كنا

 ردق هنسالیتسا یییلاوح وا كناط3# نب ترد داع موق

 ايدا هدنراتغاطا تص تاک ولم نالک ندنامعا كنا

 دلکشا رارف هتومرضح یسهلج هرکص ندنسهبلغ كت رها

 ضرشمو كاله هداروا یه هدنرله راح كنوم رطح

 هدنم و داع قعزا وزا لا ی طخ ادا ۰ رلید) وا

 «ردرلشتا تیاور نیخروم ضب ید ینکیدلیا روهظ

 هه ام

 نامع

 ی  ۰

72 2 2 
 یدده طرح رک اف ست و ی ۵ سعد ايس تولوا



 ۲۱ اینا تم تاتک یر

 مرا) ۰یدلوا ثلم مرا یلغوا یصچ وا هرکص و دادم

 قلوا هرظن هننح یان نالوا فورعم ود (داعلا تاد
 هحرلخروم یکیدلیا ان مرا لوق ىلع و دادش طه

 نی رس داف هد هرسذآ ٹڪ عوض وم DE ترو ص

 نآرق بویلوا ان هدنعما مرا ًارظن هنرلوق كنخرومو

 ندنشیش لوف (داملا تاذ مرا) نالوا روک ذم هدع رک

 نک اسناکسالا دعد و یرلق دل وا ناس كمرا "هل دارم

 كنم وقدام هکر دعنا كعقاوم یرلکدلیا راعا هلا هریاسو

 «یدیشلوا رشم هلتسد هماس ن مرا نالوا یرادح

 نی دعس نب نوریج عقاو هدنرهلسلس داع یب كولم
 دح انالا دعد .یدا یاب لصا كن رهش ىد ها

 نیل هد بآ وا قح .یدلیا ریس مرا هل ه هلق

 لاوفا کودنا بونم 6 | ید وف فورعم ود نورح

 ۰ ردد روم

 ونوس ۳ اردا ماتسفا هب يکيا اروم ا مود

 كاحد رکید و داع نی دص ني اندام نت داع نا

 دیلع دوه ترض > هرکصذدقدلوا هاشدا نام یشادنرف

 هقح ندد ییسهلج كشتابق داع ند راب فرط مالسلا

 كدام موفو یرلتلوعبم تروص هلغل وا ثوعبم هت وعد

 a ۰ یدنل وا ناب مدنی سم 2 رات یرلک اله و

. 



 ربعل تا ۲۹۰

ERترصح فرط هلا راشم "ییاعع ۰ ىدا  

 ۰ ردشلروب نییعت دنکلیلا و نرخ ندب و

E O aS og 

 یدل وا د ودعم دلا و5 وش یش راد ریش

 ۰ روالش)لک | ند هی رات تاداقا

- ۳ - 

 فاّمحا

 ۰ ردا ره رب ترابع ندا را لاسم و Ni یقاقحا

 نع یناع و دح دالبو عقاو هدنس هیلاعت تهج كرافظ

 یا نوا یدعد نداوتسا طخ ۰ ردا صاف نداد هرباد

 ۰ شعا هحرد

 «یدا یدالد كم وق ی وا داق زاوک لب یا رعص

 ندهدناب برع حوت ن ماس ن مرا نن صوع ن دام
 تماقا هداروا كردیک هفاقحا ها هلبق نانلو هدنسشا

Nلا هد نايم برع ماوقا «یدیشعا تموکحب  

 رو و ا ادا
 ۰ راروهدا ناب ییعید) وا رشک یدالوا و

 لغوایعکیا و ددش ىلع وا لوب هدنناف و كدام



 یا ی ی یا ی یوم ی یا ی O ی شه ی نت توس نت ی اب توس کلا ین رب تی ی کا

 ۰ لیعد ن داج ۰ لیعوخ عید ۰ تاعد نب لیعدب

 ۰ حرم ی نا دم حن ح رسد ۰ كلا ىد هع دج

 ۳ ی نحاس

 7 44 نت غ .N ۰ اس هو را ۰ %
 شعا تم و۸ هم ترس رو وا ناع۔و ود ندک و لم وس

 ردو هح تولو وا رادیکح ل نوا لع ود یلعوا و

 ندنرادم> نيج ۰ ردشلیا هبلغ هنن رادم>نح هلا ازغ

 ۰. یدرو تربش ود نونلایذ فش ج یغیدلا

 واک تدم دس نوا هلیع یذ نا لکو

 هنس اوج فک ۰ یدلبا ز واع ردو هم ور د زار ی

 ۰ ردو ندا لاخدا جایدو تا

 زو هنل وا تیاور هنس ترد یتموکح تدم كناعدب

 هلوبقم رانا ضعب هلیسان راهعلق لیعد ىلع وا كنامد و

 ۰ رو هبتسوک هدرا رات یفیدیوق هنادیم
 دع)و j هل ہما تبرەع BS لیعد ی داج

 2 RL و تا

 رصاعم هلا فاتکالا یذ رواش ندسرف لولم تاذوش

 ۰ ردو ندا داحا تاج ادتا ندنع لولم ۰ ید

 «یدلدا طی 2 هثدح هدشامز رم ن نحاس



 ربعلا تام 1 °۸

 تباور یعددلوا دوج وم الاح یسهقشع راثا «ردشل وا

 ۰ رو دل وا

 نالاق یلاخ كنهداب برع هدننامز ناطق ن برعر

aRیعیدنل وا السا ندنفرط ی تله و  

 ۱ اس یو ا رپ هیت
 ویا ۰2 یه سلم و ه دری * یک رات نع یکیدتا نعد

 هه را قوچ كب ۰یدیا ماع یسیاصا مان كتوم رضح
 ورلو هکر ندنکیدربموک .تدس هدلاف:بول وا یتا

 « تومرصح » نال واهنسانعم « یدل وارضاحمول وا» ها

 هام رزم تیکرت و هرایدلیا لاما هدنفح ین ریبعت

 نک اس یداض نوجما فیفخ اروم ۰یدلوا عياش سا

 هلت هنعما .هب هعطق یدل وا رادمکح ۵ ی ۰ ردا

 ۰ یدلر و ییا تومرصح

 لیکشت هلقتسم تموکح زر :هدهعطق وا توعرضح

 ران ال وا مولعمیرتعا ندنک ولم تم بش یا

 هب رد رو
 نهعبر ۰ تومرضح ن مار ۰ ماع تومضح

 ح زالا گرو دنشا نورع ۰ هعیر ن بنشا ۰ مارب

 نارد هک ترک ن ناو ودا دن نف ٠نر ن

 عید ن لیع ود ۰ ناعبه ید ن لیع وذ “درم نت



 ۲۰۷ ایسا س بانک یر

 ۰ ردقو هوهن هداروا ۰ رولوا لصاح تروج «هطنح

 ۰ رد رابع ندرویط ضب هللا رلنالیج یتا ا ويح

 مر و مایش یروهشم لا كندالب توم رضح
 نوا هرامژ مر و هد-هنهج عاط یرهش ماش ۰ رد راهدلب

 ود سر هددیدق هةنمزا ۰ ردعفاو هدهفاسم لبه شب

 ردود شم سصقو هدنوم رطح چد هنندم نالوا روهشم

 یلاها نی اس هدىلا وح وا ۰ یدبا هدار وا هدولطعء

 یراوص كجة كا ۰ ريدا. ترطضم نفل رش ر و

 وی ر هرلنو قح بانج ۰ یدبا رارروتک ندرالحم قازوا
 روک ذم موق ۰ ردویف وش هلطعم رب ۰ یدیشعا ناسحا

 ۰ رایدتا لتفیاوفص نت هلظنح یرادن بوباط هرات هرکص

 هلا تادع یسبه و ۰. ید)اق وص هد دل طعم رس تفاعتم يآ

 ۰ یداوا لاله هو داصد

 ا 9 ندص ندنساس ور هد اب تبرع ید رصف

 ۰ یدا صدرح هاوس تعماح مدا ویسا دیا

 ۰ ردیوم یکیدسلیا حوزت زق هرک اب هدایز ندزوسیرد

 دا موف و نایغط و »1 تاکترا هدقد)أاع وح یھ اوا

 تحهدا تم و اعم هب هف_صاع حایر هدنرکدروک ییک اله

 لاله یسودنک هرایدتا ان یدیشممصق هرزوا تنام

 بارح در صڈ صاالا رحا ۰ یدل وا رفتم یدالواو

۱۷ 



 لا ار ۳۹۹

 ۰ رونلوا رکد هدننیامن تالصف وب یرلتناید كن ربرع نم
 ۰ یلاعت هللااش نا

 تار و

 هدنس هب وج تهح كىرە دال٫ یعلقا توم سطح

 مولعم هلام یدودح ۰ رددنلحاس كندنه طيح رو

 9 توم سطح نالوا فورعم هدلاح یکیدعش ۰ رداکد

 رڪ 3 ونج «ییهح قرش كزاع الاعش « رڪ لاسوفر

 قرش لاس یساحاس طخ ۰ رددودحم هلبا نم م

 قلا للا ندنس-هجرد شب قرف كنسرغ لوط هدنتهج

 ز ویکی ند رڪ نیل ؤ٥ صضعب ۰ ردا دادتما ردو هنس هج رد

 ےلقا ۰ رارون هز سوک ییغددل وا دتع هن رع دالب ردق لیم

 هفرا كنسصارا ۰ ردقحلا ھهج لکا روک ذم

 ( ۰ ردیسهلسلس لابج نالوا دمع ندنع یرافرط

 یرارب لصعتم هنن رلکتا حاط كنسصا را توم رطح

 ا او ۳ اوج وک ر هدار وا ۰ ردلباق هتعارز

 هدرانقو ضعب ۰ ریلاغوچ هلبا نانعیف_ییوص كربن وش
 امرخ "ی رع نیک ٩۱ وزا "روح هدن_دصا را ۰ رروو



 0 ا و

 فشک ییرالحاس رجا رح ہد راطباص ریکنا ضعب

 هنس ( ۱۸٤۳ ) كدالیم ۰ ریدل و راوزاب مماطرب نکر ادا

 ادا رتع وکلب رخ و ترا و اه باد ماده رام
 خاساتسا یرا وزاب وش بولو شاط یلوزاب ددع تلا ىلا

 مقا و هدن-سیداو توم رضح در نوو نوراب ۰ یدایا

 راوزاب ماط رب هدنرز وا ربق رب سوتفل تنکو هدد سرب
 هردن ول قرهنل و چد هب ريج طوطخ ضعلو شلو

 زونه هددها ی وا حصو دن رله اخ هز وم تداعءعرد و

 ۰ ردشاف وا نالعاو هجرت

 هدرلتف و نیش هدنارغلا نصح یرکید ؟هداعنص و

 نالو ا یدلدا فشک اهد یزاب ددع یکیا

 یرلح رات تی هدنرکید و ( ۰۷: ) هد ورد وزاب

 لیعسم هل زز وا سام ۱ هن كم رات وبا هدهسا شل زوک

 ۰. ردلکد مولعم یرلفدل وا

 نو کد تین ساک كن هر دن وک ره لع
 ..ردساسا هنتیارق كنه تباتک هروک ذم فورح

 یروص هڪ رات عیاق و *؟هدافتسا و حح ندهعشع رانا

 یکهدنع میش ند و ندنعید) وا ی راح یرلهدع» هد یکم

 علاقو قوچ كب هلا هجرتو فشک یراوزاب هقیتع رانا
 . ردلومآم ینحهنلوا لاصفسا تامولعم ههعدقو



ofربعلا تام  

 ۱ تاتکا ا کردو وا اشا ۵ درس ەد ع یکلیلاو نر

 ۰ یلاعت دزز اش نا ردعح هنل وا لصفت هد ات

 تګ ندنراعوکح هدن س هعطق نع نیکد هی ۷

 ندآتعوکحیارحا هدنطمو كندالب نع كولم نالوا

 توم رطح و فاتحا ٠ ردرارادم ”و راهاشداب وب

 زخم و یه هل یاد نا كنم یک

 زا هعک راب هنالیصفت كران ذو هددسا شعا تقبس

 هزعاتک هل.سهرص ید تامولعمو ندنفیدل وا تام ولعم

 ۰ رول وا حرد

 تاح الطصا كنه رج تغل - هریجچ تاتک و تغل

 E اقا رص ریاس یا و

 ردا لوبد هيبشت 4 یزابرب 2 ۰ ردقورعم ود دنسم و

 ۰ ردلکد ی

 هنر ( لا ) نالوا فیرعت تادا هده ربح تغل

 هک قوح ك هدنلحاد ڭكتغل وش ۰ رولمرلل و (م)

 ۰ ردقو هده رع تاغل راس هکردراو

 - رجو (۱۷۷۵ ) كدالیم دوبی ندنرلحایس اب وروا
 را E انس لایام

 صضصعءب شوقنم هن رزوا شاط ددع و هد هب رف ر حقاو

 م هددنه ارم ۰ ردشعا فشک هیچ طوطحخ
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 ror ایسا ع ۔اتک یر

 نگ هل. اف و كمر ۰ ردم ردل وا قیس توروشود

 قرهل وا عضنم هس رف الاغ هی ضوط ند غوط یسهعطق

 ۰ ) ۱ ) یدل وا ضرمنم ابک یم گی رب"
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Ewهب زا ص  E 

 ) ۷ هر | هل سرا ه را لق (

 هناساس تلود هرکص ندننافو كنز یذ ن فیس

 ها ونع نازو رادتعا تیالور یمهعطقنع ندنفرط

 ه زارم هعک رات هرنو ندنفدل وا شق وا نبعت بلا و

 ۰ ردشه وا قالطا یتموکح

 ۲ دپ وکح م نع هدفدنل وا رابخا ها ا قىل وتعم كفس

 ۰ یدنل وا نع زره و مس الا ناوک کش هد وراق و

 ناصاو هنر هلکعا تافو هرکص هنس جوا زره و

 هرکص ند و "یره وا نیست ناز رع هتم نادزح هدفبو

 ۰. .یدابا تم و < ل نع نازم هدءد و ناش ون

 هنکابلا و نع ندنفرط هناساستل ودهزرکص ندنازرم

 یسهنس ی هک دب کت رڪ تاذ مان نادا نال وا شل وا نییعت

 ند ر ترصح *یلاع فرط کیا لوبف یالسا ند



orریعلا تاره 7  

 E نر

 لوخد هر رب را و گلنع

 هرع# ۱ لبق

ET) 

 ردنا هجو هنع هدکل رب هل زره و نر یاد ی فیس

 r وا لیمح كن هنعس ددع ¥ هد وجح ود و

 هلا یستلا بول وا قرع یسکیا ار هدمفس هدرفس یاننا

 بارعا لئابف ندا عابنا هفیسهرکصتدقدقچ هندع لحاس

 نیح هد ةا یدعح وس راق هل ر و شدح ردو ك

 نع ندنعیدل وا مزمم یرکتسع و ل وتعم نسودنک هد هب راع

 ضرعلا ید هبارسک تفك ۰ یدنل وا .طیض یک 1

 هنر یذ نی فیس تکلع هرزوا كمرو وکریو هنسره
 ۰ ردشه و هیجوت

ESسص# ص وصح هنک ولم رم ید ه داعنص ردا  

 نوک رب هدنس هنس ید ترش وک . یدابا رارو ها

 تصرف هل وک یتبح ۳ نانلو هك شاب نکیا ه ده اک رص



1 

 ر e ا 3
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 ۳۱ ایسا س باتک یو

 نابلغ یرسمح بولقیصندنرالبتسا یم هله رط ثراوت

 ھا: ناد مان نر ید ن فیس ندربم ید هاکعا

 هرصبق فیس ٠ رايد تا یو بلط ییانطلسو عم

 یص الکسا ند ریل هشدح هلع دم ور دالر كني هژتعح ا رم

 هلوساتسا كنساروا صف هدهسیا یدنل و هدامدتسا

 یییرکسع ندنغیدل وا زا هدتعفم رار هلیسهفاسم دعب

 تفس رنو E یامتآ هوقب

 و سم ید یاس دان سرف تولوا سوم ناد رصد

 هن راد نع ورخ ۰ یدلیا دادعسا ند نعره ن زور

 لدا رک سم نو و نیش رای
 تانج تباعا لیخهدنراسګ سرف هد ها كج هيمەدنا

 هلا هموق رم نیس وبڅ »۰ اطعالا هفس یرانو هلغلوا

 هرزواقلوا داع اکس ییالو هدلاح كکیدلبهروک شیارب

 درک زر یر هلب راک رله كن هم وق رم نیس وب نالوا

 تدانح باحصعا 0 كکیدمهروک و شم لالءرب هدعلا

 ندنکیدنآ لوبفیروص و فیس هدک دد« رول وا شلدنا

 تیانح باعا ردق كم زکس ید دوجود هدر

 س مه 9 رار هلا ندنام و ر هدا زره و

 قورسم هلا الیئسا نع هلتوقوش فیس ۰ یدنل وا قیفرت

 ۰ (۲۳ ) ردشلدا مادعا



 ي ¬ AO arly ۹ e ا و ا”

N SES۱۳ رک  

 ربعلا ارت ۱ ۲ ۰

 كن هریک ۰ ع یحاص كم رله ود ی » تلط) | دیع هدک داد وس

 كن هه را ۵ رکصت دک دید » ردرا و یحاص كحهدیا هاچ

 هل رکسع ده را ۰ یدسا تدوع بولا ییرهود هلب ما

 ه رص یک وا کرک توو ره هدود را و نبع هر هکم

 ورايا هلب هوطخرب بوک وج هرب ليف مان دوم یکیدنروب

 تع رس و راکزور هدک دل رب وح ه ورک یزو 5 ول

 هلس مدآرب هدک دل ردن ود یغوط هب هبعک و رو سوک

 لیابا قوچ ك هدانئاوا ۰ یدیا رویا هرب بویقک ورايا
 قاف وا یهدنعانا و هد زعا كن سدر رھ تبوک یراشوف

 راشاطو «رایدقار هنرزوا یرکسع كنەهرا یرلشاط

 تو یک ور تک هسبا یدنوقود هزایل
 هه را ۰ راد دحاق .یرغ وط ھن یراذالس هلا روف ا

 :( ۵۶ )ید وا توف ًابقاعتم ییلوص و هنع بوجاق ید

 7 تاو رل داوا ریس لیفلا ماع ی هنش وا رد یت

 زاسف رشته دنر ور نوک یللاندنسهعف و یف یهانتلاسر

 EET نگ ER یلعوا كن هه را

 رب رسد هدا ص ی وزە ىلع وا هرکص قو

 . كرانو یرلهاط ريم نب و یلاها ۰یدروط وا هتنوکح
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 EK ابسا س باتک یحصرب

  یدنح هلو یرتعوط هک لاا رع وا
 ندنسعا باکترا ملا ظم هدنرتح افعض كطابرا ههرا

 ردقنره هدهضررع یمیدزاب یواح یاعوق و ندا ی

 ندتعاطا یسودنک هددسدا ه دیک هن رز وا هل کسع

 ن رسد روا لا وه راس و > هم سس وک هلماعم دهد

 هیلع یاب ۰یدلبا ضرع یکجەدا مجلس ییسهیصاد

 قیدصت ییتموکح هدنع و لوبق یتترذعم كنهههرا یشاع
 دیتا

 ناخ تورداب اتيا رب هداعنص نال وا یکللاراد ده را

 اساک یس رب ندرلب رع هلکلیا منم ندی هک نوڪ ا ج

 قرەلوا كانصع ر هعوفو ثدح هدنڪا

 تار او یخ هب هکم ی نوجا قم ی هبعک

 یکیدردنوک هورلیا هلدتففر دوصت-نیدوسا لوص ولا دعب

 ۰ یدروتوک بوروس یتیرلناویح كنهکم لها هزرفم
 كل ط)ا دبع ۳ ترضخ لا رح هدنگتاناویح وب

 ید ره ود تبلطلا درع ٠ ید یمهود وا یادت

 ۱ تام ز هه ربا YS هات كن هه را نوڪ ا قلا هب ورک

 یراهود » بلطلا دبع ۰ یدلیا لاوس یتیدورو ببسو

 نظ نا » ههرا ۰ یدربو یتباوج « مدلک نوجا كسا

 » نسکج دیا اجر ینسمالردقب كنهبمکح هکمدا ردنا



 ریعلا تام ار ۲ ۸

 ما زنا ترو ص هظطوا یلابفا تاد وش طأاب را

 فیلکت ییافعصضو فیطات هلا مارک ا یایظع ردا

 هدافعض هلع ءان «یدنا هدکلنا بیذعت هلا قاطدالام

 ندنساسور هشبح رک اسع مولا لع ندنعیدلاق لمح

 بلط یتموکح كنسودنک توئالیوط هنتشاب كنههرا

 «یدلجا ه راحهدنسا را هه را هر | طابرا ۰ راددشا وزراو

 نیش رف *رلیدنالب وط هن رانا كن ههر ا افعض و كطابرا امظع

 هه را ه ده رص وس ۰ یدل وبع وقف و هلام یلیح ه دن رل هن اه

 رم « E2 هتف رط تورو هر تنما وا لوص یک ۱

 یطاترا ع ۰ مودا فات توردل وا نوي یزو تعب

 قج هلاق عاص هسیا رردل وا اب زکیغارب هزاع
 مهر طاب زا VE » ناوشا وا هل رابم رم واک | وا

 روض وس توادلا دنتفا( كنده راو تماس ك

 جار هه هرا طایرا هدنراکدنیا هنادیم ۰ یدلیا لوبق

 هه را تک ER E تد و ۰ رد وا بقلم ود

 هلکم ردا ردو هنعامد یسهد اوا هلا فر

 یدیرب ره لراصح و طوتس هر لیزر وا تا اتم طابرا
 ۴ )۷۵ ۱ یدلبا لو یو حب ڭنەھەرا لاح رد

 لاب هب یشاح ى»ەداز ی رح قبل ونعم كطاب را



 EYE ایسا س ناتک یر

 A ی تار وغم هد درسا یدالشاب هب 4 را هلا رابل هشدح

 نادوس » هدکدروک یغیدل وا لےم صم كا رکسع هلا

 « ردولربخ قلوغو هدوص هسا ندعلوا سا هدنرللا

 توقف اھ تول عود تا هیف
 ۰ ردهئس نه روت تک ردم ۰ یدلیا

 ر هدنمان ندح وذ هرکص ندساو وذ راځ روم ضصهب

 ا .هدلاج شا اا یشموکح هدنع ,تاق
 و زاب ید د راک دا عزت ندید یکلم تونل ور ادا رل هشدح

 ) 9 ( هرع# ا لبق یالیدسا یم كنه شبح ۰ رارو

 رده دنس هنس

 "یماساو یهیح رات عیاق و نک هلا اد و

 ۳ تیام رزرو نقاشا ع روک یهاق

 ۰ رد را و فالتخا نا كندح وڏ
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Eیم وک هشلح  

 . هرعا لبق

 ( ۲۳ -- ) ٩۵

 طاب را ندير هدا زع یشاحم هدک دنا طرص م هشلح
 3 ایه رب

X>۰ یدتا نیبعت راد هنع یتاذرب هدنماب  



 دلزارا تفلاخحت ییاها هدکدع تفور ۰ رایدتا لوبق

 هاش هب ۵ كن دس رد اد هد)اح یرلفدل وا ش نا ماي نول

 یتساش ندنکیدلی فیوحت یتیرایضعب و لنف یني رايضعب
 یکهدن رلف رط نارح (ER دو ةا بم یدشا نا

 یسیلاها كردیک هلکعا قیوشت هازغ هدنملع یراصن

 ۰ شو تو تعفآ وم هدک دنا توعد هدوبم ند

 یرمهاتلان هللادبع یراراد*ح كرانایتسرخ ه دنا رم

 شنا كومر هداروا هرکصندکدتا اعل ییرالام و مادعا

 یدا املا هشت یرلنابتسرخ یکیدلس هردنوط بوردقاب
 ۰ ردرلنو دودخا باععا یهدع رک نارف :یدر و

 ناببلعت نن سود ندنساس ۇر یرانابتسرخ نا رح

 تو و دن ین شا دیس هوا تا مات
 ندنفرط یشاح تیفک ۰ یدلبا کشا ندنردغ كساوت

 O TT < هلركسع ضرعلا یدل هرصیق

 "یدل ری و ما ندنقرط رصيف هنسکیا عز ندد ساون ود

 ا وود هنک درو هم هلرکیتع ك شعار قات
 زا ین رنک  Kats PRAVEEN UITهم 9

 شاو دن رکسع :aS لاقت سالا هدنرلق رط ندع

 همش ندرص ۰ یرطسع نعد هد رک وا 5 هد زک هق را

 دوخاب «هبلغاب ۰ ردقفوب لح كحمدآ اصلا نوا لزس
 كرهد « مدیا تربع ردو هب هک دیا تافو هلکلدمه

0 E 



 ۲:۵ ایسا تحت باتک

 هدنعان رهاعم ید ن هعرز ندنلسن شنارلاثراح ۰ یدبا

 وش ندنفیدل وا رادهفالع هنلاچ و نسح كن واناقیلدرب

 هعرز هدفدحا یییدساف رکف هلا باج هولخ ییحوح

 تورا م  دتفب یر یغیدالفابص هدننات نکردبک

 یتشاب وافطا یتتایح معنرارب هلیسوص هننراق كرتانشوذ

 .یدلیا اقا هنک وا كيحاح یهدنجراخ هط وا هلا حطو

 یسودنک بجاح تقو یکیدریک ورګا ندهطوا هعرز

 ندنس » رار هلسروک یتراسحو ۰ یدیشعا ازتسا

 بقاعتم نسعد « نم هدل و رک یس هغلهاسداب دود

 هب هعرز ممحاب هداروآ ريج ید قرەلوا عیاش تک

 هنس 99 را یی راک و لب كن راحا ص هعرز ۰ رای دلدا تعب

 ترهش هلا یقل ساو وذ ندنکیدتا تداع یغقلرب

 ۰ ردشمر و
 هر ۲ لبق یسولج كناذوش - هعرزن ساوود

 كموع یا مادعا یرتانشوذ ۰ ردهدنسهنس (۱۲۵ )

 ر قالراب ك یتنطلس ند نغیدلوا بجوم یت وذم

 ۰ ردشع رلشعلا هدر وص

 اروا ترد فن اف را نیر هوا یا

 ریست فس و نسف هاکعا لود و لر هدوم ند

 ید وم نيد ES نع هدد ودع ۰ یدایا



réلا تا  

 شمل وا تولغم هب راح اب هدعف و٥ مان نالس ند هماهت ضرا

 ا ار وا هل وع یا اقامتی

 لئابق جد رودرا نانلوا قوس هلیرلادناموف ترطا ن

 یریصضع كناسور و راحود هم زه ما وشس راق 4 رع

 تادلاب هللا باعسا توق عومج نابمص هلغل وا لوتفم

 نالوبعوفو هدعقوم مان زازخ ردیک هنررز وا رازی

 كنابمص ۰ یدلوا مزهنم را لوتقم هدددش لو

 ۰ ردهنس حب وا یمرذب یه ودح تدم

 نک تاذوش هرکص ندنابنص - ههرا ن حابص

 هلرکسع نوحما قلا ینماقتنا كنابهص ۰یدلوایهاشداب

 دغلا ماقتا هلغل وا بولغم هدو هدکدتک ه رزوا راز

 تافو یسهنس یش نوا كنسولج نیزسهلوا قفوم

 ۰ یدتا

 تموکح هدنع هنس زوقط نوا ناق وذ ورم

 ۰ ردشعا

 ۰ راروهزاب هع یرایضعب - هعننخ رتانشلا وذ

 کک ر ندورع هدلاح یتردلوا ندتنطاس اک

 - انش باکتراو رجافو قساف هعنخ ۰ یدلوا یهاشداب

 ییهدل وا نالغ وا ی هدر «یدیارشم هلتع

 ردا باکترا ییءانش هاکنا هل روت روک ها. ردشنا



 ا ا ا ایسا س ںاتک یجرب

 ندنسهعن ۰ یدلیا ثودح تالقنا و ددر هج هيسام س

 هه ربا هلا علخ ینتنطاس سابل بوشلرب هدیدع لابو

 ۰ رلیدتروط وا هتموکح ررس یتاذ مان حابصلان

 نسح و قالخا م راکم تاذدوش حایصلان هه را

 هروک هنشاور كنتناحرج ۰ یدا ندناصا هرضاح

 ۰ ردشل وا كلام هن هما زکلاب

 دما هلا یی الو هدج تاذوش  ثرح ن نابهص

 ید و لاو ییا قنع ن ورع ندنع لابفا هنسيلا وح

 لماع ییناسعلا هسدنع ی دبل هی راهلبف یصعو دعب ر

 یسعا باکترا تایدعتو ملاظم دبل . یدشطا نیبعت

 ییرترف و تنوشح كنفلخ یلئابف رضمو هعبر ید

 عن اساس وو درو دارا دو
 شعا سات هدهاع و هقلاح ور ندنفو قوح هدنزلارا
 هایصع نفخ لاق واللطف تاو اا وا

 یر ورج RC RS کو او
 روهدا راظتا هاوح هلتعحارم هنعج س دل هرز وا

 هلهح و یعح هل وا ح رد صف هما صن ۰ یدنا

 تیلک یلعوا كندمن هعیر نانلو و كن هعب ر ی

 ییرضغ كئرح ن نابهمص یسعا لتف یدنبل هدهرنص وش

 رکسع یکیدلیا قوس هنرزوا هعیر ینب بولوا مزاتسم



e:ربعلا تام ی  

 ly a > هیلیا روهظ توس هنا شدرف و هنکج دیا

 ید لها و دال وا هعسر ندن راکدتا ریبع) ود ردا ال

 رواش ندهتناساس والم ردنا لاس را هناا وح قارع

 ییتافلعتم كن هعب ر رواش ۰ یدزاب دص وت ۵ مهره "7

 كنهعبر - یادم > هربحتفول وا ۰ یدالیا ناکساهدهربح

 «یدا ور ی ن ردنم ت ند نب یغیدل وا توام

 هدن ام ز تتساباب تاد وس مس 9 ونک ثراح رغصا مه

 هزکص ۰ یدیشلوا التم ههعرص ند نج ءا وا

 كل هدننامز ۰ یدتا طبض یتنطاس دنسم قرەلو تاقا

 ۰ ردشموف هنادیم رارا لو بولوبعوفو رازع قوج
 سرو ۰ یدل وا ی وتسم هلا ا ES ہر٢ مت

 رکسعقوس ردق هنسلاوح نج كردا ه راح هللا لود

 ۰ رد ورم یکیدایا
 یسهدلا و رغصا عب تاذوش ب لالک دبع ن كرم

 هس رپ قرف ۰ رد ناخ حو یردار ندنفرط

 ۰ یدلیا تعوکح
 .ردیموکح تل یت مه یماباب ا دن صن هعرل و

 هدع) و هدو ند ۰ يدبا راکفالا فرعص و قالخ الادساق

 واس هنشرط ( بهذ بهذم لکل ) هللا ليم هتینارصن

 هراداو با رططا لوس لوم یلاه الا سد هدام دلکعا



 ۲:۱ ابسا تح بلتک یر

 دلا ماقتا ندریج فارمشا یم ر و هزاخ نوحا

 - دع)اطم و باح یهدرو تولک هسع رود تب و ۵ دو ص

 راطخا هدک دلا هعلاطم و تاج ور هلکع اوا و

 هلماع۰هبا فطل هدنفحو رطح نار كنيعروذ و قیاس

 ۰ یدلیا

 ی دریا دادم تفر قوه ی نع

 نا ناباش هدننامز ند هلا ضا ماو للع یتاقوا

 ۰. ردق و هڪ رات عیاق و قح هل وا

 -یشادنرفر انا لورع تاذوش دارم نم لالک دبع

 ناب یهدلوا توثم یعما كنساناب اضم رد

 هل نمره ی رواش نداناساس لالک دع ۰ رار و هدا ۱

 هک ردشعا هبلع هراب ص رواش هدنامز كن و ۰ رد ر صع

 ۰ ردمدقم هنس اا ناسعط روکنا ندنرعه هبلغوش

 ۰ رد ناخ ی 9 مع تاد وس مدیا واتر زر مت

 ہد زا ییدنکلا ور ی ا هه و نامز

 اردک ور ۰ روک SJE تابا دع 1 لورم متا و

 ۰ یدلیا تكالع را و هبلع هل ع

 اوم هنع كن هشرح « اب ور ویسا رلدهاک توروک اب ور

 حارحاندنع یی هشبح هلمح ورخ كن یدناو هنغح هل وا

۷1 



a E I ER 

 هرکص ند راع هنلع ءان ا ما لا یتاعر هت روص رب

 قدعهزاب صو 3

 ا همام E رک یشادنرف و E نان ناسح

 ناسح ندا ام یتسهلبق عسط هلهج و یعج هلی زاب هدننحن
 هج راح یک یفالسا هدنتم وک نامو نایب روش

 هوا ریچ لئابق ۰ یدیشعتود هنن راکفا موجو زواج
 تالذ نلع ان ۰ رایدا رتو يقام نوه رف بعاتم
 ورگ ۰ راد دلیا قد وس تم وک ی ور یشا دنرف

 9 ات یخا حر هر کصندکدرد) وایاسح هلتمفا وم

 یردغ یهدنقح یثادنرق ندنکیدلیا الت دام

 مادعا توردوط رر رر یرلن ال وا تاس هنن اکترا

 یقروشل هنلتف كناسح ی ورع ريج فارشا ۰ یدو ویدا

 یری اد زن عر فورعم و د نیعروذ هدهص یراکدشا
 یا راطحا هورگ ی دفاع 2 وس كن هعحاق وا تا مات

 هب هفرور ندنکیددر دا رفت هد هسا

 سع و رف .تلس از کہ ہس موس | رمى رند نما

 كن هو ر وواردق هن ام ز یکح هيتس هلا مک و مقر ید هعطق

 ۱ ۰ ظوح ییهورو و رگ داکعا احر ییظهح > تاب لایت ی



 ۳۳۹ ایسا تا تاتا حر

 نارع ۰ ردرا و لاوفا تیک | هدنفیدل وا یرادسکح نع

 رار هلا نییعت دمعیلو ینا يع نهو رع یردار هدنناغو

 ه درنعح هل وا بارح كنابس هدم ندم ع لمس هرم یخ اک

 : رد هنهاکرب نرو یربحو هبا وریلع ۰ یدیشمرب و ربح

 لاها ندنفیدل وا شک ب وضم ندنع هاست دات ر
 هنن دم و یروهظ كمرع لمس ۰ ردنا تع هنس ونک

 یقیدلوا مدقم هنس یمرکی زو یتلا ندنر که ییا رخ كنابس

 يو
 كن هعب ر 5 سصل hE ند مام ن نارع راح روم

 راروهزاب نغلرادم > كىرکی یا نیا ناسح هرکص ندناو

 ناکام چ ندد رم لیس یتموکح نامز كیرک وا هد ها

 ی سصب بول وا مدھم اش زول ید ا روهظ و

 صعب هل رم ره س رو تا ندسرف ولم دن هع ر

 یک مدعم ندنرعش ی وکح تیاد درواش و یتیدل وا

 ۰ ردتاب هک رات یکو دا ۵ ۸س هرس یکدا نوا زوبح وا

 زوب رد هد ہلا یرانامز ا هلا ترک وا هح ر دمت ون

  كناسح یلغ وا كیرک وبا ًارظن هنفیدل وا تدم بیرو ه هنس

 سن لولم ۰ نەن وا قددصذ ی وا فلخ ه رص

 قح هلوا بيرق هلقع هدینرت هلبرادتعا نامزو بسذ ردق



 ریعلا تارا ۳۳۸

 رحا یارو « ۳ یکا ند رابحا یردد وم هظد رو

 ندشیاو ۰ ردبآ مهار به كزرشر رث ی ك>حهداروهظ هدنامز

 تم نع ترم رکمهکم نیرزسک کا ضرعت هل زد « لک زاو

 یرلتل الد كروس یکدا ندا مون ندب رک 2 رد ۰ یدلیا

 رهطت ینوردو اسکا هلا فاوط ییومظعم هک هلا

 یابد فسا ندا مض و دیک هتسویف توردتا

 كنسلامها هدنند وع هنق رط ین ها لوو یه وتوم

 یھاط ر د رم 1 کیا هل وا گداصم هنن اصد رعت

 af | رظذ ها ور صعب ۰ رای دا تدد و لوبو جد

 نه سد وام رادد رد) وا یسودنک لاها هدنند وع

 ٠ ردمدعم هنس زو ید

 شم نامز ردق هنس للرب ودا را كنون هلا ش دیاد

 ید ا ولم نالوا ط وہصم ا هدو 1 نکا

 ا السا هزار ری راف نیر ق

 راح روم نکیا هایی شا 9۵ ددل وا یسلم یرلعما

 رلددم نوز وا هد هش را هعشب و ضرب زویحوا هد شا

 یتید) وا نوا قم ر دل وط یادم وا ىیرمزس ولا

 ر
 دزاو ندنرلمک ی س اعسلا ءام صاع ند نارع

 و 3 وش هرکص ند رک وا ۰ ید نهاک ۰ ردن دنس هلق



 ۲۳۳۷ ایسا س باتک یجرب

 يداوف هبنع ہر نوک 4 راعاب هلرک رو بع مع

 : ۱ ۰ یدلنا

 هدک ولع تولق دشرزوا یراسعفوم وش كرک و

 هل لاس را اباده یرلهحا ر دنه ندنکیدشا ررقت درام

 . رایدتیاتبشت هلیصحت یتساضر

 نان لغو اهلرا ودرا نوعا كغ اا رغ هل راک ر ارم

 یجانطاید رع“ یمهدازادر وم ور یرفع؛یلغ وا رکید “هدغص

 هما هبلغ هدتل ود سرف رعت كردبا قوس هنررزوا راسرف

 یردارب نا زدی هنن ۰ یدتا طیص یدنفرعس

 مارو دیش لف هکر یسک ا اکا بق یک وک

 ۰ رایدلیا تدوع هتناب كرار دب هللا ذخا ه رشک مانغو

 هدن را رط لوس اتسا هلا م وحش هنرارز وا رد ور رفعب

 دنسلاوح امور هرکصتدکدشا مانتعا لاومآ ولتیلک

AS۱ ناشر یکن هلفداصت هابو هداروا هد هدا  

 یهدتفافر رفع هدافتسالاب ندتصرف و راولامور هلغملوا

 : ۰ ریدتا دایر یی ودرا

 كب زد نا رد ۵:9 رط قره هر کص ترک وا

 نسعد لاو هب رند لع وا و طیص اروا هدود) وا لصاو

 4 _محب یراکد ردل وا اغ وا تاش الب یلاها ۰ یوم

 یب «یدلیا مایق هبیرخت بژی هدکدنا تدوع برکوبا



 ربعلا تارم ۲۳۹

 كنس همس نرقاوذ - كلام یا نبا عبت نرفا وذ

 ندنعب دل واتمالع رب رزکبهزون و هد اح ۳ نما ی

 كنرفاوذ یشادنرف س كالام یا ن ناشیحود

 ۰ راو م وک فلس نوا یہ دف تدم . ردفا

 للع و فرعص تاذ وس هوم نرفاید ند برکا

 ۰ یدمهل وا قف وم A 448̂ عیاق و 4 وک رب ح ندنهددل وا

 ۰ رارو هزاب ییسولح كد رکیکلک ند نا یرلیصعد و

 عنو نابت یترهش كناذ وش -- برکیکلک نب دعسا
 ولم .ردنرک وا یس دان تول وا یرلنا ونع دارو رج

 ۰ ردیزوهش«تكی كنع
 را ا ب ارج ناالعا هزاع یا ود سرو

 هد رال وص و دعص وه مان هرج ب وعیح ندنع هلا رشک

 ۰ یدل با رسد ه رح هعص ود وا ندنکیدلک تربح هرکع

 ما لح و جو تعاجر ندرلید زا هات ماقا تیم هداروا

 یلیخهدروک ذم لع بوشل ر هل را هلق هعاضف و هلماع و

 ن ا دابا ونوکسلا و تلک و ,یط ت دليا اشنا ها

 ندک دنا تا تدم رو عم هلن رلذاد رشک قلخ جد

 هناحبرذا هدعب « هلصوم ندنا هل مان رابنا هرکص



۱ 

 یر زو هلکم | رسا شالت وقف وخ ین ورد هدود] وا خلاب

 قلراک اد یے هدر وا یرلتءالس كاع وتو نطو

 ا اورو مطف نور یدنک هلردیا رابتخا

 یتسشاتانتخا نده راح هن رادمکح نيج » هلتم ع هات

 < یدلیاباکثرا یردغ و هدیتحهدکدربو تعصن نوا

 ۰ یدتا تساکش ود

 0 دا ںیم ات نفع ر رک یسهض و هما تمام

 دنک وا كن رک ندنن دتا نم ملال د هدا

 هبلا راشم ر زو هلکمروتوک هرالګ انفو زس وص بوش ود

 - رسم وہص لر ی هد)اح یدل وا رار چد

 ید زو وا یتنطلس تدم هل رس ۰ رابد-ل وا فلت نده

 ۱ ۰ ردهئس

 كنساباب كلام وبا - شعربرعسنب ینیص ثالام وا
 اد رزوا لک دالا ندا ربع نوا یا اکا
 راسا ییکیدسلیا روهظ دعم د مز ر هدرغم دالب

 وا ذم نع هل یہ كا طرص و وک له لدعم بودا

 و ردشعاتاف و هدل و هد هسا یدلیا لوح ه یلاوح

 لیبجرش  ثوغ نب ثالام نب بصح لیبجرش
 سصق یهدنجراخ اعنص ۰یدناندناعصا تعا و لدع

 ۰ ردو یسناب كنادمع



۳۳۰ 0 

 هدر یحرب هلن دوع ناص الا یس دق ۰ یدلوا

 ا طخ ا و اع نالا ر لو ندرفاب

 ر كج هد یک هد وأ ند و و دش ف ورح نالند

 .یدتاتعجر هندالب هرکص ندقدزاب ود « ردقو
 هدندوج و كنا وشب معللا رشا نی شعرب رت

 هلا ° امم ۰ زدشغل وا بیقلت شعرا ندنعیدل وا هشعر

 هرکسع لاعا هلمجو رهو ردامو عیهت ریارب

 0 قزم بودا 2م را قوج كب ۰ ىدا

 هوا رع ی رظم تدص یک هدرلازع یعیدحا یرعوط

 ۲ سه یراق داال ا دقو ندا رواق
 هرهش دفص ه رکص ندک دا ج ییدالب ناسارخ

 هداعا ییساس هن هرکص و ببر یاوروک ده رم رام <

 ۵ ا ۰ راددلا هیت دنک ریش یاروا رسرف ۰ یدتا

 هدروک دعریش 1 یدل وا رتشه و ددنف رع” تور وا فد رحم

 را هاب یر هد زروا یو دو رب "

 وق رب تفت و ایفا . ینو نوا سعم ۳

 هلا یر طخ هت هدندس وا ندنفیدنل و یم هف_رصص

 «زدشل روک یراهرابع « ردح رف كس ردق هاعنصنداروب «

 هرکصندقدل وا غراف ندنناح وتف سراف دالب شعرب رع

 | هنرادم> نیجربخ و ۰ یدروج هنکلاع نیچ ییزو



 ۳۷۳۳ ایسا ی ناتک یر

 ۱ یتموکح ۰ یدا تکی هجک:ا رد و لمع و اتمهب ۵ در

 ۰ رددنسح وا

 N ندسدقلد E روعتس ورع س ا معنلا رس

 هدهدسدا هوس رب زا ناخ روم صعب حق و اد وس

 هد ا بودا حاکن ییقلب ناال ترصح یرلصعد

 ۷ E هرکص ندا و ی»» د کشا نامل لح رش 5 لک

 « رار و هدیا نام یه دل وا لفتنم یاد ر نا او عادو 5

 معرط e ن ن لس PS هد ررصع) دل رلخ روم

 ن و هرکرص ند تط هلعم ر ود هح وب هیاد ر ا

 ۰ روهدا تیاور ییفیدل وا تنطاس تح شاک ورع

 هد هد ها ا یددل وا اخ 1 و رگ ی كلام

 ۰ ردلاس ندورلتخا یکدلیا قلرادمه>

 و دزوح را رص ندک دا 7 هزرادا تدمر تام

 O ا ب رفت هلا وز یکلم ردا او روهظاعصح

 ۱ كنزنطلس و نکس دایک هل سمت و لذ هرشک یاناطع

 ۰ یدنل وا ۱ تیقلت ود معنا رشات ا نم ی و

 قوم ۳ E ید رعظء و ازرع 4 رعم داد تام

 رد هلع ی لام رلایدا و هدهروک ذم دال٫ ۰ رد شا

 رب هدو د) وا لصاو هاتسلمر هدر وک ذه لع 4124 نع

 فلت یهظم مس كن رکتض تودا روهظ ارو نلتدش



1 aریعلا تام  

 رمح ۰ تدا ور طا د ب

 رو هلی تم ا ا تعب
 ندکدلیا سولج لیجرش  بلاف نب لیبجیش

 هد هسا e هن رز وا راعش الا یذ لع EA هرکص

 ۰ یدتا تد وع نی نیما ه رام

 ندنسابابتاذ وش ا لج رش نیداهدهحرصلاوذ

 ه رد هنس نوا دع ۰ ردشلوایهاشداب نع هر کرص

 م کش ندنسایاب سیفلب ےس داهده تش سیفلب

 ردرا و یالتخا هلن كرسق)د ۰ یدل وا ی 2 زا

 یفیدل وا یزد كيف ن ثراح ن حرش یرلرصضمعب
 ڭرقاب دم الی ا هلع ناعلس ترصح ۰ رای دلی أ تنا ور

 ۱ ى 3 ۵ لر مو سدعم را ها ّطا تا

 دشرش سدق نوجا تراز ینایس ترضح سیلاب
 راععش الا و هد نالوا شل وا علخ تو زا EE نوا

 طرص یکلعو ح ورح تو الد وط ر ا قوح هنا

 اه هب راح اب نفر ط هدد وع ل ۰ یدیشعا

Eهنن و مع یا س قاد ۵ رکص اف 7 هدد-دا یدل وا  

 ۰ یدلبا طیض 3 3

 هایم ی رص ن ن اش هدکلازوک املا راشم ا



 ۲۳۰ ایسا بس تاتک یر

 ولید هلا وضا رسا تر وا

 راس وفو شفا را هه را راد

 EoD Al E ی رام تل
 هلل وا ندا عضو رارانف هدرالو نوڪ ا ادتها

 دا رک هندالب نادوس تاد وش ۰ یدلوا فورعم

 ۰ رد ورم یکيدلبا رم لاها

 ءوس و رک ورع س هبهرا ن ورع رامذالاوذ

 ااعر نک ردا تاف و ده را ىس ايات ۰ یدا فصتع هلت ریس

 «یدیشعا تیص و هن رالغوا ییماّلا هلماع» نسح هدن رلقح

 اان و یادش عاونا تولوا لماع هلیص و وا ورع
 ملخ یسهنس ىج وا كنس ولج ندنکیدلبا:تاکترا

 ۰ یدنل وا

 فدوک قلخ هلا لج هنع یتاناویح نالند سانس

 ۰ رد ورم یعیدنل وا هس راعذالاوذ نوجا یکیدلیا

 راعذالا وذ یه ك هه را ن دبع ار ظن هنشد زا رتا نا

 4 هیحات ر نادب رغم "یصاقا یدبع ههرا ساناپ تولوا

 هرکنم تشح و ر هدنندوع هللا ایابس وعانغ ندنکیدردنوک

 نودلخ نا ۰ یدنلوا هیس راعذالاوذ هلغغل وا هدهاشم

 ود راعشالاوذ و یغیدل وا لغوا كراعذالاوذ ورع دبع

 شاوا تل تلاع هرکص ندنتساباب تولوا فورعم



A jUربعلا تام  

 ؟ هنن و راسا ۱ هن رلعاط یط < هدنه ِ یدل وا ر وهدم

 نذنسا رها ۰ ردشلا عانغقوحك بودا راازغ ها ون

 هلنامههلا قوس هنرافرط ناحهبرذا و لر یناطعلا نت رع

 ید وا قفوم 9 نفت هما رسا صاحبا یلیخ و

 یدل وا شم رد زاب هد ز وا شاط یکیا هداج! رذا یاموف و

 ۰ ردر وک ذم هدرا نا

 ینو رج ید هدااانطاس نیح تولوا ر رتو قوح

ED Eیکودا شل وا رهظ» دن رتعاطا كن وطب هلج  

 ۰ ردرر “£ هد رل رات

 شه رفا هلا نیشهدرنداتک ضعب ۵ ساق 11 سر وا

 ن حشو ردراو یرلععا جد OLE یس رد وات زاب

 یعید-) وا شعا درط ندناعنک ضرا كمالسلا هلع نوت

 ید رهلسق هماثک و دحاهنص ند رە و یسایاتش هدلاع

 2 مای هر وک ذم دعطقو هلکعا نکا هد رلا ر وا

 كسهرفا ۰ یدربو ترهشود ( اشرفا ) هیشرفا هست

 رب هدنمات رحرح هدیلاوح وا هدنساننا ی نع دبناح لوا
 ات

 ا اما سا را دان ی ٠ ید راو ات

 8 هرر قوح 4 رانو « سەل رفآ ندن رقدم هب الک | ییراناس ۱

 | جوه هموقرم "یلاها یزوس هلتهج یکیدید « راروهدیا



 ۲۳۳۹ ایا دج تاتک ییز

 بقل وش نوجا ییدقارب هفرط رب ییک وروا ره ردا

 ننرلا وذ نالوا روک ذه درک ناو ۰یدر و ترهش هلا

 لاوس نسشنرعلاود دنن رت رمح سابع نا ۰ ردو

 راشم «یدرو ینباوج یعیدلوا ندربج وام هدفدنل وا

 بولوا هدنرصع مالسلا هیلع مهارا ترضح هیلا
 حردنم ہد: .ےکک یراکدلبا تاقالم هددمرکم هکم یشیکیا

GÎو  
 کات لولم تاد ست ناب ی

 تیک | «ردرا و فالتخا لیخهدنفح یس ۰ ردیسیح رب

 یرابضعب هل رخ روهنکیشاروک هدنسا وا لغ وا كنا اودا

 كن واعم 8 ساق ی هل ٩ كاشرص 0ک ساق ی

 كش دع ا مس ید وعسم ٩ ام 51 و ی ید

 ۰ ادرس وک ا تاناور ود ردیاع وا

 نان اف یه راتخ تب رایت ۰ رد یجب كنظغل عب همیار

 یکدتا عاب هذ س هیس ایس هرادا AS TEES رب ره

 ۰ یدانند هعلاس هنع و و حب هند رفد رانو نوګا

 هنکلم ؛لردا رارغ ههراس دالب هیلا زاشم هاشداب

 و ۰ ردشعا اطعا هنسهعب و لاخ دا هریک عانغ

 ناسح | ا وک ندنغیدل وا قق وم ور کہ ۳1 E هلا

 هل بعل ا نوڪا ید ردذ) دو نس هع هلا ر رادتفا و



 ۱ مرا یار ۳۲۸

 ۰ 2 وا : ورح ندتسف وم هن دصعم و ب وام هلتم زه حا

 هرکصتدک دما لالقتسا تسک هدتنطلس تولوب نام

 ۰ یدردتا سبح بوردتوط یشایراذ
 یوطس هدرازغ « نلاع یرذف *مزاح * لقاع نا

 گارد وا و رم یدا رفظم هد اه رایت كن لس

 ۱ ۰ ردهنس

 قافتا هدنفاهاشداپ نم تامضما - نامعث نب ما
 مدعم ندمحءا رس بدتر رار وم ن J ۰ رد را و

 لود حد كن وفا ن لثاوو ریه ز نت تد س نال وا

 ایر ىعنف مدقت هح اطلس دن کدشا ثح ندنراق)

 ۰ رد) وهح یددل وا

 تواب دزو یاظسا دل رج یی هدن طاس نام ز تلمح #ا

 تحارو.شیاساو شعا روهظ ض راعم ر هدق رط ره

 ۰ یدلیا ماود رلتفو قوچ لاح و ۰ ردشلوا لئاز
RFردو سل نوا هد ربع رات هسا تیت ر ا  

 بیترت كنسبرب ج هدهسبا روپهیروک یرلعتا لولم
 هر رات میاق و ی ار یا ی مه را ط

 ۰ رداکد طوبصم هلن رل

 ۱۳۰۰۰ او ید هه ی نا ی ین لایت

 | كولب یکیا ینیرچاص ۰ ردنینرقلاوذ ناناوا فالتخا



 ۲۱ ایسا بس تاتک یجرت

 هدردام جر ناهگهدنناف ول رفعد را رعع) ن نام رف اعم

 ن رڪ ندنع تا ة٥ ریجن فوع نی ناذاب ن ماع ۰یدنا

 هن دم کچ ندناقو دل رفعد هدلاح یعبدنل و یسلا و

 تد اس ا ا روهظ ل رفعر هخ وز ل رهک هن اس

 ,e یعیدسلا هندسه رادا ك یهو < هد روتص

 ر5 روک دم هد را رات یکیدلیا ما ود هات مر ید و

 لتف یارمام مدقم ند شوا و هغولب نس زوسنه نامت

 ل وا ریچ ید ۰ یدش ود هن راکفا تاصتعا یینطلس هلا

 ۰ رای دلی ا درط ى رام موع#اب هدک دليا سح یراکفا

 .هعف د ره توردو یسهسلا هعفد ترد هدن وک رها

 سا یارو نوک تفت فا ا وارد فاس
 تعاطا هام درج ید ه رکصت دند رط هردنمر و ترهس

 رشد ج ییدما
 قفتم نیخروم دن شا قل راد_کح هدنع كنا

 هنغب دل وا قدصم ەگ رات هدن راتنطلس ك ران وب بول وا مدعم

 ۰ ردک رد رب ہل وا هاسداب كا, رکص ندماع ار ظن

 اردک هبفرط نار درست ندفدنلوا دزط نما

 هدیرلهرکص و شعا ه را یلبخ هلفاخا نب كلام هداروا

 هد ها سلا ماود هراد رح نوڪ ا E تاصتعا



 ی ی زهر ی GELL AS شکن
RE E 7 EUS 3 Ew ۱ 4 ×» 

 ۳ و رک 1 و ۱ 1
 و و ی ی e ۲ ب ۲

A Eربعلا تام ۱  

 كن راک هلا es الم هد رګ رات SE ۰ ردروک ذم

 یکیاوش راخروم د ریجن مسی او ريج نب لثاو
 هد ها را ول وات یییربکدتا قا راده> و لک داد

 كنراتامز .راروبعا مرمت یتغیدل وا هدنرب یقنق مدقت

 ۰ زدکد ط ویصم هدرس هک ات میاق و

 نقتیدفا قاش داب هد نع كتاذو - لثاو ن ا

 ناب راخروم یتکیدلیا بیقعت رفع یلغوا هدو و

 نب رابج و عسيلان نيا هصسا بیترت نکل ۰ راروبهدبا

 یراتنطلس رنو و یواس هم رگ ترک نایک یا راغ

 هدر یعتنف مدعصت ند نغیدلوا قد صم دهن راب ی

 ۶ هد تم و مایا EL ۰ ردلکد م ولعم ددل وا

 تلغت هدنسالآ وح ناع ثالام 5 هعاصو یهداز

 اب رح یی هعاصف 7 ولت دل رکسع تک یدرتم مس وک

 ۰ ید رافح ندیلاوح وا

 یسهفاطح راوخ هدنتنطاس مایا كنوب بم ثاسکسن رفع

 3 ثالام یدیعح لر هعا امو ۰ر دربشاوک ناصع و تھا ع

 كتاذوش «یدلویعوفو یراه راح رفعي هلفاخان

 دک ماود دو ردو هنتم وکح تیام
۱ 



 ات

 YN ج نا ی

IEEثا ولم ۰ یدا هاش دان رب ست تاغ تاد وس  

 راج هت هل چس لكت هم رو ما ووا یکم رامتع الاب هتیبلعا

 راو یدال وا وخل كنابس» ه رد ندا نت یدو

 ندرلنو ؛ردنالېک هلا ريج یرارومش» رانا «یدیا
 « ؛یدل وا بعشذع دیک تما ووا

 ۰ رد ريج: ندا حوت هلا جات لو ند ولا ادتا

 ادا را قوح ندحراخ و اشنا لء روی لج هدنامز

 ینیسایاس دوم هلا عیسوت یتیذوفنو تموکح «یدنلوا
 ا ۰ یدابادرط هنن راو رط زا و جارحا ندنع

 یانروک مع رم هاو كنابا ور ی رود زاب درب رات ه دزوح

1 | 
 ر3س یلل ١ا

 ؛لئا و یوو دل راخر وم ی رادا ارج دال وا

 عسج# | یرلصع) و درسا ؛یوع ؛ ماع “دز ا

 ود هرم برک ی دعم ؛حورشم ؛لئاو «دیز -تالام

 یاوطب كنهره ند« و-9 رع ۱9 رار و هدبا و

 ۰ رای دلی ا تساقا هدار وا لردك هنسالا وح توم رصح

 لافتا ه راک و نداری نیک ی نالمک

 ۰ روهدنانایب هلبالقن نددیعس نا نودلخ نا یکیدتا

 هرج یکدم تسا نکیا تایحر ابس هدیه دلا نخ

۱ ۵ 



  Eا و 5 ۲ ۳ 0

i:رانا ار  

 یغیدل وا ابس هدیسناب كر ام دس « ردشلدا لقب هاعنص

 دس لاوقا تیژک | ۰ راروهرتسوک رح روم صعب

 2 لوب هلو هد هسا رو هدا تیس هسیفلب ییسات

 . رروکدیعب كب لقع یتسلپاب هدنتموکح نامز ثاهاشداب ر

 ۰ یدلبا اعل یرلاروا هللا موحش هد هش رافرط لباب ایس

 ا ییصق كنهدلب یغنقو رفظم هده راح ر ره

 اره یایف كام ۰ رد لوا نیم, ير هما

 شا داشنا یمظن وش تاذرب ندایدا نانو یرصاعم

 ۰ رد ورم یعید) وا

 اشرف اس مش اف لا

 عمل ن نه دبع اله ترفلا لا

 ةثارو دوه ن ناطق كلم هل

 تبان م و د ودح نمقدص فالسان ع

 ۰ رارو هراس وک نوزوا ینتدم كنابس رلخروم
 برع ن دز ن نار 2 تا فاح هايس هدنتاف و

 ی رات تباصصا هد هدا ردنا اضتفا بست تیترت ییسلوا

 رار هلا قیدصت ینغیدنلو هد نغل رادم> نع كنارڪ

 ارج یلغوا هنابس كرها حرصت یتفیدل وا فخ هیک
 ۰ رار و هدیا قاها ه دنعد دز وا لک یا 0



 RE ایسا س اتک یی ر

 عراضم لعف قش ندنظوم) تیم ظو) وس ا کو

 هیلاراشم هاشدا ۰ ردهتسانعم كا كاله تص بول وا

 هل وا هلل افت « ردبا هاله ین بت هدنتهوکح نامزد»

 كى د رددوا تالا
£ 3 

 E ا 2ک وا ریا

 تل ؤافتوا هل غلشالكا ىعندلوا لفاغو ىأرلا فیعض
 ص

۰ ۰ ۰ ۶ “ 

 ؛ رجب “توم صح اک ۰ یدا را و رات هک ہں ه3 هر

 هدنتاف و كبش یراهحوع نانلو یرایلا و كن را ال و ناع

 ید وایهاشداب ن £ راعفو ۵ رعم هلک د سک دبع لغ وا

 ۰ ردط و ص هداعا نیحرولا سد

 ندا تیم و یه تاد وب اه ی ق

 مرکمهنرارکسع «ظشتم هدرا ۵ راع «ریثک یرلازغ “د ودعم

 هغ هنسیلاها هلا موه هرصم تاذلاب ۰ یدنا هاشداب رب

 زی نبع هد سالا وح رصد ۰ ردو یاس كنسه وا تفلت

 یی ویلبا ندنرللع وا توودتا 9 یهدلب فورع دلکع د

 ات ت وسم هع ا ۰ یدتا نعل لا و دار وا

 رلتفو قوچ روک ذم رمش «رداپس یساناب كن ریهش رهش
 تنطاس..هسعصاع یرلهرکص ۰ یدتتینلوا ل ولم عصام



Oرا تای  

 رک اسا یدشلاق یراع ندرادتفا سابل ه دیس

 سطح هر یداع "هزاج یمهرحندنراردارب هلآ طب

 هب جا و نانلوا ةع ناع الا یناع هر لابح یوم

 بسک ارخوم هدرب یعیدرا و یسبر ره هک ا نییعت یا و

 هلبا لاح نسح" میکح « لقاع برمی ۰ یدلیا لالقتسسا
 هرزوا ىل ةو هنراغوا هدشافو ۰ ىدا فصتم

 را تے

 تل ا لیا هنا تورك وا اع ! مرالغوا »

 یثودح كراقلانف هدزک لر لرب ارز « رکی هلو ا دوسحب

 ر زکیدا زاررحا ندر رش و ندرش ۰ ردا توعد

 هقلخ زس ۰ زعا بلح یثر هقشب ندرش هزس رش

 زس هلاقناب ځد قلخ هکزکسړامرس وک هلماعم هنافصنم

 اا ی هام وک هام ام هاته دک

 عضاوت ۰ رد ادعت ند زس ید او 5 .زکیدنا

 ۰ ردبا بلح یسات بولق هزس i ارز ءزكيدا مالا

 لصن هزکسفن هسیا رونلو هدهراشتسا هلکّرس نکو

 .تروشع ارز ۰ زکیدبا ناب هلی وا هداک | دفا رسا

 ۰۰ ردینامار كعح تانج هدزکن ون

 یعیدل وا هنس حوا زو وا یتعوکح تدم رعد

 ۰ ید) وا یهاشداب 2 سیب یعوا هدنناف و ء ردد وره

۳ 



tihin ین بی ی ی کات تک inh Amdahl Caen Sih 

 ۲ ۶ NS باتک یر

 دک دتک هلا طیص جد نی راراد د رانا ندنغیدل وا فداصم

 ۰ ردرلذعا تک وش دار و تاسدم لیصح

 ندرنو ۰ یدا راویسهرثک دالواهدنناف و كاا

 ۶۶ ربا مولی کی ی ترعب

 كناطف یب ردق هنننطلس نامز كناذ وش - برعد

 برع نالوا یراذخام یرع ناسل یراکدلیا لامعتسا

 روا رد ره ةا تفل وشو ترا ند رولا تل فدا

 هلا تاحالصا و تالیدعت ترعد ۰ یدا یرام ندماظتا

 ۰ یدشا تعدخ هنساظتا لوسعح اھل تایدا

 نامش نکیالکد یسودنک یدحود كوم ناست هلعءاب
 تباث نب ناسح هلکعا ترهش بسک هدشاقم دحوم

 نالوا ضال حالصا كرعب هغ لا یطر یزاصتالا
 ۳ »° 3 9 ا

 ترعب سا قطنم نم لعن

 رف ی وذناد رعم عرصو اندا

 دم رغ مکلام ام دق منک ۲

 رفذلا یف ما ملاک متنک و مالک

 ندن راک اله كنهدناب*ه راع ترع هد طاس نامز كیرعد

 ب هیع گن هدناب ما وفا هعلاع و E یرانکسم یاب



 رععلا تار ۳۲۰

 كولم مه دن ریکهرکص ندنا و هبریچ كولم هرانالوا

 . یدلند هعراب هدمه ه ريج

 ا رر ج تاد نا

 یب ندنرابرع نم ۰ یدا فورعم هل مارجا تسایسو
 تال یرلکدایا فداصت وب ید یسادعام تگزاس

 لیمو ضرقنمیرالسنو لخادهنسهرباد هدناببرع هلا

 ریرع نالوا قابو دتم یرلسوفو لاا هدنع هلغملوا

 یسیلصا ناسل كناطعف ۰ ردراشملوا مصص هناطعف یب

 ندهدناب برع نانلو یرارصاعم هرکص ۰ یدبا ینا رس

 روک ذم ناسا هلکعا ماکت لا یرع ناس) یکیدلیا لیصح

 نودلخنیا هرلع ان ۰ ید) وای وعناسل هنن وطډو دال وا

 251 نکل ۰ روهدیا دع نده رعتسم برع یناطعف ید

 برع تویعا قالطا ھه رعتسم برع ه هقبطو نخروه

 نمدنفا مالسلا هيلع لیعاعما ترضح یتناونع ه رعت سم

 ۰ رابدلیا لاما هدن رافح یدال وا

 و وام هه ا لارا یدالوآ و نا

 هی راد ی هود لئابف دودعم ندا وفا هدناب تبرع

 نال وا نایامتهدن ان وطب و توعش ۰ رای دنا ءدنح راځ تا دم

 او ین اه دامی کما وفا ههادیرع تیک

TE 



 تو ور

 یلود هناطحف هدنع

) ۹۰ -۳۰۰۵( 
 اش راع نب ناطق تاذ نالوا هاشداپ ادا هدنم

 ۰ رذم السا هیلع حو ن ماس ن نا

Eمالا هلع ( دوه ۱ رام یرابلاع ردب  

 توعبم هدام موق یهدنرابیلاوح ناعو رسو توم سطح

 هرز وا یکیدلرتسوک هدنعس سد 2 رات هلغل وا ناشیذ ین

 قتوم هبلاراشم ین هرکص ندنراک اله لروک ذم و

 ۰یدا راشهروم تماقاهدار زا رار هلرانم ّوم نداقیدصت

 ل مدنفا مالسلا هيلع میهارا و ییحدن زرفهر ص ندنناق

 ی هر تو یاد دا ورم
 ناطق ی ٍڪ دلو رکید یک یکیدلیا تع ع هن سيلا وح

 هدار وا ار هنم ندیوم رضح هلرعاتاو دالوا

 ‘)40 ۱ ْ رحم | لبق ۰ یدلباس ست ا تل ودرب

 O OE ۱ و
 هلتزنک | كولم نالک هرکصندابس ن رج ندندافحا ی 1

 ندن-هلالس نالپک یردار كریج توس و ندربج ی

 شعا قلهاشداب ردق هشدارلا ا ندريج ندنرافدل وا
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 تار هد اح ىنا هدام و قیبطت 5 ولم دا رفا

 شرف تدع هنس شب نوا نوا یسرره كنک و لم

 ی هدنم ده ناقمو ناو ندنکع هل هل وا

 كهاشدا بیرق هزو یکيا هددنس ( ۲۹۷۰ ) ندناطصت

 مولعمیرلعسا ندرلن و هکر ولکهزال یرللوا شتا تعوکح

 6 هلی رظف طو.ذعم ريغ و یم هنیرلادعام كران ال وا

 كنس هم دل ولم نگ جد نودلخ نا ۰ ردر ورط ویعببط

 ندیلمس عدل وا طفاس رهاشداب و رعنا قوح هدننا رب

 ۰ روبهزاب هلبا لقت
 عیاق و كن سر ره و ییرلعما كمما راشم ل وام

 اکر جه ۔ ناباش هداقعا و تعص - نیبم یتس هیخګ رات

 2 را ر مت و تتم نوعا كنو ند غرد هل وا فداصت

 لا زکلا هلع ایت ۰ ردق و ناکما دا یاتڪکڪک

 كن راعما و قحهزاب علاقو ردق ه هح ردر . كن رارومشم

 راتعا هسالاوفا تیک | كرلخ روم عیطلاپ هد زبور

 زکجهدا



 ا نه د تفت تر

 ا تل

 ۱۷ ایسا سب تانک یخعرت

 ست رهاشداب ددعتم هدنسا را هاشداب یا ۰ ردشماف وا

 ندملواطویصم رغ دوخاب «طقاس ندبدترت اب یرلعما نکیا

 قمردل وط یتدم نوزوا نانروک هد ہن یسیکیا یا

 مولعمهدبن راتدم كرانالوا یسنمو طقاس امد ضصعب نوا

 ییرباتک كنامدق رلخ روم مریم ندنراکدر و هرانالوا

 شقالوبق یرلتدم نابلوا عالم هلقع هوا و ذاا ذخأم

 هرزوا فالنخا تلذکو ۰ نمهنلوا هابتشا هدنربقدل وا

 تاقعا هد هسا طوبصم ی رلیسن كنع وح ندک ولم نالد زاب

 فالتخا هدهصاسناو ندسالوا قافتا هحهطوبضم
 یر اهدا نا وک لو نوز واز و ےک اقا و

 هلرززو یرتفدزای كراخ روم هدنقح یتدم كنسیرب ره
 كازا و تاقعا یرلکدلیا ح رد هناباتک و ما

 ۰ نم هلداب هلرظن کک هنر
 ید ندا تموکح هدنع ردق هنسالیئسا كنهشدح

E,خراب كنسادعام ندرلن رلبد ون وا یرلعما كنک ولم  

 یشان ندرت طوقس طقف و فورعمو روک ذم هدنراباتک

 رخروم «ردهدن رهدار رف زو یرلنال وا فلت یعوح

 هنکو لم یتلودهباطعف ردق هنسالبتسا كنهشبح ندناطعف

 یرلعتاو بانر ۰ رود اس سو دم ی ) ۳۹۷۰ ۱

 لرل هيم وع تدم راتلود راس نالواقدصم تیک و طوبضم



 ریعلا تام ۳

 ك یراحاغا ه وهف ه دا و هدنحا وذ بد رو هم لس رد

 DL ا E «شعوک «نوتلا هل رد وح

 هد هسا را و نداعم فرج كلي اهد و ی رلد دعم ی قیعع

AS 02۰ ردشمام دنل وا  

6۷ - 

 هک را 2 ام

 تدم كنک ولم ناطق یب ندا تموکح هدنع

 )۳۰ ۹۹ ۱ رارب هل یتموکح هشدح راح روم یسهبموع

 تعوکح ردق هریج ندناطع ۰ راروهدا راستعا هنس

 فالتخا زا نیخرولا ند هدن رابات رت وسا لراهاشداب ندا

 هصاسنا و ا رود عاما هرکص ندرجت ۰.ردراو

 ۰ ردووح كب فالتخا

 هنر هللروصرر صقان و زسدارطا هدنراباتک حران

 رادتعا هدنندد شما للا جد یرددع دربهاشداب نال وف

 تدم ۰ ردق ه هنس زویشب ندزو هنن رب ره كنعاطر و

 نوزوا هلوو هسباهدرلحرات ۰ رو هنل وااطعا تموکح

 یرلفدل وا فاح ل راک دنغ وج تاکو لم نال زس وک یلتدم

 رف هلئروص قحهنلوا بیرقت هش هرادو قافتا



 ۳۱۰ ابسا ےس باتک یحرب

 یرلتداعس و نارع بایسا و بارخ یراهروم هل ر وهظ
 A تول وا تاالقنا یدانا هد کو 1 ۱

 نب دم مات رامد عقا و هد دوام لازم یکیا هر اعرص

 را راعفظ نالوا ی هک أع كنم ولم تف ور هء دو

 نیارع ی دنا ردو تس راسا جی هش یگ رد رش

 هلکا بیرګو وح یتتبروم م کا هشبح نکیا نابام
 مکر لروک ذم رس ۰ یدلیا ط وعس ندنهاس نر

 تژک یعرازمو یسارقو یراهجاب ۰ ردراو یروس
 دوج وم هداروا یسهعدنع رانا كنعدق نارع .ردهرزوا

 راک رد ی ماطر هدنن ورد هر و ۳ رابا ۰ رد

 ۰ ردراو

 5 دا تب كن رلغاط تاورس نانا و مرد ورد ن

 ۰ ردنا اما رد هر و ندع هدرک لحاسو ه زا

 ندنعب دل وا رورلا تعص تاعي و 3 7 نال وا 5 بر ون

 1 رل نم هک ندرلا روا یر هلفاق ایزرص

 اراو «-ردراوتل ور کلات هریق هدب ز نداعنص

 ۰ رد رابع ندەهلح شد دوام یکهدنرل

 تاب و عفا و هدرز وا ىسۈلاوح دز ںدہع د الب

 نازح لس هیحان تاتص وا تان ردو دن راع(. ط هرععل |



 بد تام ۲۱

 دارا نقاب من الا یس هیحات بر ام ندذع دوا

 یاس یابع رش نهدر اه یا یکم تنيمهلبق

 هردو یسهندم كسيقلب ۰ یدلیا ان ترعب ن تل

 تراس *یدبا روم کب یرهش ابس هدهعدق هنمزآ

 هنر دوب راصما نکد دابن ندنشادب كدسهیحاف

 هدکد ل دیک هب هیصق کن ند هبصو رب دی هردو تر

 ره هدهروک ذم يحال ۰ یدبا زفلود شنوک هیلو
 ندءرف یکیا یرارا بودا روهظ رالیس ےظع تقو
 یراح راوص هدننس ریغص لبج یکیا نا وا توابع

 ندریج كولم ۰ ىدا رولوا عیاضو رشتنم هرارعصو

 هلیسان دسر ندرلشاط باص هلع یکیداک لیس ساقا

 هدنسوراقو كروک ذم دو شخار هدنج راځ دس یرالتس

 هګاع و رنه ۰ یدیشم ردنا اشنا بعشم جواهدنسغاشاو

 ۰ یدا رولیدا ارجا هراالرات هروک هنجاشحا كنملاها

 کیدا شاوا رادل وصح ردقل وا لاول وا هله ءاش

 شهرا وهب هت رعقح هنل وا دغ هللادالب نسحا هدر رات وا

 منام هصضارما و للع هدا یساوه تفاطل كنعقوم و

 رهظم هتشيعم نسح یک راشد ةهدّننج یلاها قرهلوا

 2 2008 و هه تدا کک یدل وا

 مرعلا لیس بولیش دس «یدلوا یلوتسمهکرکح دن راالرات



 سوق وبرع و ا اش هرئس و ا

 . ردهدعمآ وم ردن و هد راح ر توح و واد ویدح ی رام

 دادتشا ترارح هحاعنص هدک دشا لولح هلج ست

 «راغابهدن ربا سوتسغا زوم "ناریزح یراروه ۰ ردنا
 هد هم دق هنمزا ۰ ردهرزوا تژک یرلهوبم كناعنص رهش

 صق یعیدل واشعا ان هداروا كالیبحمٌش ندریچ لولم

 عماج هدمالسا رود ۰ یدبا هدنرزوا كنههدر نادع

 ی اروک ذم رصق ۰ یدنلوا ذاا هاقس هانصم

 ؛ضای یرکید «یزمرف یهجو رب بولوا هلهجو ترد

 نا یدا لب نیس درد یر یی وا
 هرز وا قل وا عفت رہ كن و یواح یی هعبط ید یسهیلخاد

 ند ەق اسم لرم ج وا تف و یکیدتا عولط ندنعب دلیاب

 هط وارب ند رم نولم هدنرز وا لرصف .یدا رونروک

 كنسهعبرا ناک راو لوم ند مرم هرایکی ینقس .یدبا راو

 تروصوبشا ۰یداعوضوم یروص نالسرا رب هدنرب ره
 ید دنعس> نادت :دلرد نشل ا سصعإ هات ورد روس

 ندنسبر ره نامز یکیدلبا ذوفن اوه هنا ندراذفنم

 سصف ۰ ید رولیدنشنا سسر رزدب هنسادص نرلس زا

 دل مدنفا هدع ىلاعت هللا یطر ناعع ترضح روک دم

 ۰ یدنلوا بیر و مده هدنرلتفالخ نامز



 ےس
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 ربعلا تار ۳۲

0 

 یسایفارنج ینکلم ج

 رك ردق هدنملا باب ندن وئج كن هما e نک

 هنن رګ ؛یدنه طرح رګ نکد هنلخدم كمع مح ا

 اف للع هات دا لو لعاس ؛لروک ذم جلخ ردق

 همام و هماهندق رطر و ا ردندق رط ح وا هوم تک

 ا تکلیف م ۰ ردد ودح ھا یراسخارا نرو

 وداد نج نوا یعیدنلو هدنفرط عاص كن هش رش

 ماش نوجا یفیدل وا عقاو هد فرط لوص ی لکا ماش

 یک یکیدلنہد

 تانمهربادترعلا ة رب زج یمهعطق نع هددعدق هنمزا

 تموکح زکر بولوا مجرم هح وکح هتهج ژک |

 نالواتیالو رک رم یکیدعت هرکص و ابس ندم ادا

 ندریج یاسر یسناب لرهشو ۰ یدا یرهش اعنص
 نابرجندلاعت هروک ذم هندم ۰ ردماع ن لاز ن اعنص

 درامد قامربا وش ۰ ردهدنرانک قامرپا لوحوکرب ندا

 . رولیک ود هایرد كردا نابرج یرغ ط

 دو ازوح و رو و لچ نا نم قیص محو" تكناعص



 ۱۱ ایسا س باتک یجرب

 ه ردد رز وا نم ترارح یکهدنسا وه ندنهدل وا هدر

 نکل ۰ رد تدنم ربع و رازهروش یعوح كن تدصا را

 تکرب کهدنراهویم و تاعورم دا رالحم یکهدارد لحا وس ۱

 ایم رپ روح هدهعطد نورد رد هرزوا ترف و

 لصم هژحا وس و هوه العا صو الا ىلعو یو "۱ وزا

 ی رد دعم هرات و قرقع د رادو یراصاغم وحم | هدرل رک

 ۱ ردراو

 یا تناح كنم لاا ید هی عقاو هدهرب زج

 ىس ونج بناح نکل ۰ردلوصعا لیلقو طاع هلا لابج

 انتسروط یسر ہری و BE SEE ا

 روهش» كمت بول وا لہج یکیا هلیمان اروح یرکید و

 تروض هدهن كلبارسا ین ۰ ردنسهیضف زوط یره#

 ۰ یدلزاب هدد سدقم 2.رات یرلتماقا

 ؛زاج و نم رالح زمخدلیا تک هد هص وصح تروص

 قاق كرن ولو یراهرناد هریح ؛رڪه ؛دحت "هماج ؛هماپت
 كنس هعطق برعلاةریزجهدالوا نورقندرع ماوقا بول وا

 یاودو علاق وقلعتهرانل ود ندا لکشت هدنجراخ و لخاد

 تام ولعم صع) قلعت هعفاوم هح ولشا حقا و هدهزوک ذم

 ٠ یاعت هللااشنا ردقح هنل وا حرد هدو و جد



 ام ۳۹ تا 4

 شد رع هلا شدوس هحدعم ۰ و وا داب ود هرزج

 تارفو ماش رحم زکلاب هلفف وا داشک لانق هدنرارا

 1 یدلاق هراق رلصا هعغد ند هب زح هفاسم یهدنرلارا

 مقاو هدنسهبغ تهج كناپسا هروک ذم ٌهعطق
 يا هریزحو ماشلار هرج ر كنیطساف ضرا الاعشو

 طع رک هلا ( یزف روک هرصب )م ا اقوم ن اا

 .:یدامه طرح رع ابونج “برع قارعو یزجرب كنیدنه

 هلا یلانق شیوس و یزاضوب بدنلا باب و شیوس رحم ًابرغ
 ید و ندنسهحرد یکیآ ىلا كندر ض لوط و دودح

 ےنکیا نوا لا ضرع و

 o) ۰ 4)۰ وح ندلامم تو وا د ودع هح را و هند ه> رد

 دادتما ورم و یک ) oo ۱ یرع وط هد رش ندرغ و

 . رد یعب رس لب (۱ ی ۰ )یس هيڪ هم ویب ری ب ردا

 اهد هددساا, رون هثل وا نیم ! ۱2+, ۰ ۱ یسیلاها

 ۱ ۰ ردهدایژ

 نیبم ند "یتوعد كمالبلا هلع ارا تر عج

 لإ ثكض را E ندنعددل وا هدهعطق وا یروهظ شا

 رو شال را لا ندم

 هراح هعطتم یمطعا 2 ون یک 2 ر برعلا ة هر رح
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 هدنفح یر ود كنسرره ندشاوط و نوطبو لئابق

 .رونلوا رادتعا عیطلاب هتبسنهحا رنانل وا ماعشلسا ندزعسا

 مها را ن لیعاعما هست هعبط وس س هب رعت سم ب

 بعشنم ندنرایلاع لست كل نمدنفا مالسلا امملع اقوامدر٠

 یداینآربع یدلصا ناسل كاللعاعما تربط 1

 یرودنک هلبتهج یرلجوزت ندنسهلسق هيا مهرج
 ب وعش و ن وطب ندن رلکدلیا با رعتسا و ےلکت هګ ع یدالوا و

 رایدنل وا داب ود هب رعتسم ب ص یسهلج كنس هع رقت ۰

 رد یسهدب رک كنه رعتسم برع شد رَ وی هلو ۰

 هدنس هلیلح لس لیعاعما یی .یوم اف بسا دوع

 هللااسنا لئابف ؛یاسا عفا و هدد وعسم دوعو ندنعبدنل و

 دو و قجهنلوا دادعت هدنسادتا كىاتک یصکیا یلاعت
 هدال وا نورف ندرلنال وا لصفنم ندنا و لخاد هدر وک ذم

 ردقج هل زاب هدلصف و راندا تسایر لکت ۰ ۱

OO 

 یسافارغح و تردلا هر زج

 شیرع هلا شیوسو ماش هللا تارف كرعلا ةر زج
 ندنهد) وا اح هلبا وص یسادعام ندرلر مفا و هدن را را

N: 



 ربعلا تام ۲۰۸

 ۲۶۰ ۰ سا ع را غ ر ادق لح

 "ثراح یب “عح ینب ۰ رلردیرااباب كالئابق عح ذم یتبو

 فوج یب بعک یتب ؛فوع قب ؛د وا یتب و دلج ب رح ینب
 « رد یس هر وه شم نوط) كت ریشعلا دعس دب ز ید

 ۔اوح نار £ یس هلبق ناد ی تعش ندنراح ی

 ۷ یب هبصق نالئد دز هدنع و شعا تعوکح هدنسیل

 ردم و دودعم ند : انکم

 “نان یب "هلدح یب یسهروهشم نوطب یط ید

 سودس ینب “ینه یب ؛نام ور قبانامالس یب “نالو ینب
 ندج و هما ید ربعع ید من یب نددع ۰ ردیدع یب

 لع ىدندەلەاعو د ی ندرعع و هراع یب هلزح ی

 ۰ یدلیا عرفت یسهروهشم نوطب
 دادعت هدالب بوعش ندا عرفت ندهروک ذع نوط)

 دعب  یعورف كراو ۰ ردلکد رص هرلغاط زکیدتا

 هد زر السار لب ا و وه 9 و

 ٠ ردعطفنم و ط ویصم ربع ۳ LL كس رابصعب وح ردم

 نانلوا لک 5 هلا نوطب نالوا ورغی رال

 یارک ۱۰ 5اا نا لو ن هوا وع وک بان زا

 ۰ ردراڈلدو وا هلتهح طداور تب وسع و قاد مداعت

 نایلوا لباق یطبر هب هل سلس كنبرلسف تبسف هيلع هات



۱ 

 اسا اکا ال ید وا توسل |< هدنسهعطو نع

 ۶ ردشعا 1

 هل ر وصتهدن را 4 ام یدال واكنالمک و ربچ لک 0

 ثٹح* یرهیحرات معیاقو كرنو و یکیدلیا لوادت
 ۰ یلاعت هللا اشنا ردعح هزل وا لصف هدنص وص

 هرم ن ورع ن كلام نب هعاصف ندنن وطب ريج یب

 بوعش بولوا تمارب كو كب ريج ن كلام ن دز ن
 ییسبلاوح ناع هعاضفو شنا فرط فرط یسهریشک

 یسانا كن و ی لئا و ندنع  ولم و ندربچ ید هم

 لوس نب روما دز نب كلام ن روصح عقاو هدنکلس
 ندلناون رس" دبع ن بس ۷ 0« واعم ¥ ساق ۷ ور 1

 نک اس ه دعص وم ماب سر هل یس هلق رو صح ین عرفتع

 « رلیدل وا ضرقنم هلیطلست لریصنتح هرکص و

 تعش ندنالهک یئابف ناشی و قفاع و كنَتع و د زا

 ۰ راردندهروهشم نوطب ندا

 اکو ربرعشا هل وا عرف هدف ر ندرعشا یلغوا كدزا

 لوي كوي ندیط و عح دم یرالغ وا رکید ۰ راردب وسذم
 € یدابا تند نوطب



 ربعلا تار ۷۳-1

 ۰ رداکد لصتم و عوق رم یری هل رطم و ۵

 ناطق یب یماوقا كنهقبط وش - هیقاب "4 راع برع

 ۰ ردمرلبسلا هلع حو ن ماس ۷ و ی رام ی

 ۰ ردروک ذم ود نطم هدنآر وت نا ۱

a توم صح مه رج ° ترعل LS 

 كا رادرع نگ ۰ ردو و رعم یلعوا ش نم هل رلم و ناع

  E 3دم ناد هرد شست عرف ۵

 یا ااا ودیا ردا توا ز ل

 ؛هرح" یداع ؛هزاخ یمه رج ندنرردارب برعی یلغوا"
 ناعت لا و هنسلاوح ناع یناع رھ لابخ یوم ضح

 دادرتسا ود مراد یرافدنل و یسارب ره ندتتنکیدتا

 رلیدلیا لالفتسا و  E ۰هب هلى ندا ع ره ندب رعد ن

 یدلید هبات مهرج ۰

 راردا ماکت هللا یی ع ناسل یسهلج كلهدناب برع

 عدق ناجل یراکدلیا لاا ناطحف شن ترعد «یدا

 ۰ ردشع || رحا تالیدعت و وات "رانا دسر صد هر رج

 دل وت یسهدب دع دال وا لے ن اپس ندنامعا كن رعد

 هل رمان هلءاع و نا درو نالهمک ویچ ندران و هد هسا شع

 یکیا وب كبندن رلمک و رج 1 ردف ورعء ىلع وا ترد موس و>

 نارع لغوا كنادز ندرج دالوا ۰ یدلیا عرفت تما
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 زق

 ۲. اسا س ناتک یجرب

 ران و ۰ ا هماع 1 كنس لب سلدح

 ۰ ردءولعم رايش ضعب ندنرا هی رات عیاقو

 مون ایت هد هو عفا و هدنش هنیدم و نک لسع ین

 ۰ ریدلوا اله هلروهظ ليس كوي رب ۰ رلیدا

 ادا هلا ی ع <b ° ردراشمل وا ضرقنم هد هم دو هنم زا

 ۰ رد ورم یتدل وا ندنعلخ هموم هلق نازاب یزاب

 رهق نهظع هل وش ۰ یا یسضارا یاقخا یراتکیس

 و هب واعم ی اف ید ند رڪ ا ا ندودل وا یهلا

 یرلتسموف قرەلوا نوصم ندکاله رار هلیساتفر داع ن

 ۰ یداند هات داع هن هفئاط یکم رکصندنا ناکا دادتما

 ید اا دوغ( یک ) را نلغوآ رد كمزا

 ماش هلا زاج یرانکسم ۰ ردندهدناب ترع جد دوم موق

 هرکصندن راک اله كران و ۰ یدا یرعلا یداو مها و هدرتدب

 نطو یعضوم ما سر بولتروق هفئاط رزآ ندنرحا

 * ریدل وا ض رم و ۰۱ اره هد رانا ارخ وه ۰ رد رشعا داکا

 نده روک ذمماوقا یراهجولشاب تكنماوقا هداب برع

 رطم ید ندهعلاع و ی وا e ید ندعاط و ۰ ردن رابع

 هددسا شعا راهشا جد هلق یکیا فورعم هل رامات



 ربا ام ۱ ۲۰

 قزرا یب ۰ یدلوا بع شتم هرثک بوعش ندنسیو
 یب هددګ لحار یب و لید ی و راغط یب ؛هدزا

 هدیضارا نالوادتم كدهاع ندزاج مقرایب هدیژپ فل

 ۰ ریدیا نک اس
 ندو ۰ یدبا راو یلغوا ر هدنمان دعس كنازه

 یسبلا وح تر ۶ كس هل دوس یب ندا ع رفت

 ثالب رسا ینب هقلاع نکاس هدنسیلاوح بیو زا .یدیا
 درط نوو ژر وک دم ؛یلاوح هرج ندنسدلشنما یراو وا

 ۰ رادنل وا

 ۱ ی فمز اق وا رد REAR لر اهر ین رخ

 یلغوا یکيا هلیمات لیبع یرکید و رخ یسیرب تالیالهم

 هلق با ريخ یب ندا عرفت ندربیخ ۰ ىدا راو

 هدن سالا وح بّرد لربع یدو رح نالوا بوسام هنعما

 یکیدلیا ان هلغلوا یلغوا كالبع بژی .رلیدا نک اس

 هنن دم ترس «یدا وا رمسموود تر هل همان ھنن دم

 ۰ ردیعدق مان كنه ر ونه

 كنهربثک فلاوط نالوا یم رکید كنهداب نر

 “ص وع مط دبع لببع ؛سادج كماس ن مرا یرااباب

BE۰ ردو ورعم لعوا شب هلا لما (رت  



 ۳ ایا س تاتک یحرب

 ندوال ییز كندط و - هداب *هراع برع

 ره و شا عرفت ندماس نب مرا یرکیدو حوت نن ماس

 یرادهع دل راد وب ٠ ردشمل وا تعُشرم ه رک ن وط) ندنسدرب

 یراربخ و دیعب یراضارقنا تقو هليل وا یکسا كى

 .ردلوهګ یعوح كن را هی رات عیاق و ندنعیدل وأ مطقنم

 برع ضوع ؛ییلع "معما ؟ےسط یوالعوا دوال
 ء رد رثاباب كنهرشک لایق نالوا بوسنم هدوال ندهدناب

 هلتیسذ هنراباپ هنسهلج كما ندا عرفت ندعس

 ۰ رولند سط قالطالایع

 ٠ رد ولام یعا كراو زکلا ندنراغوا كوما

 ادتا ندربرع «یدلند راو یني ه وعش عرفتم ندرابو

 * رد ورم یغیدلوا یدال وا كيما هشاط ندا نایب ذاا

 قالطا هقلاعهل تر وص تیعوع هوطب ندا عرفت ندعیلع

 هده ډا ندهدناب ت یرامضعب كنهقلاع ۰ یدنل وا

 هدرمدن هدنرانامز رم وریتح ۰ ردند هاب بص هدي رایضب
 لتف یشربالا ةعذجو عدیعلا نن ةنذا ندا تموکح

 جد لولم نانلو یفالسا هللا ایز یسهکلع اسیقرف ندا

 ۰ ريدا ندهملاع

 ؟لحار "لید "فا “راغط ۰ قزرا كعيلعن مساح

 ره رانو .ردف ورعم یلغوا ید هلارلمات مرا ؛نازه



i ۷رهعلا تاش  

 لصف جد وا

 كیرعلا ةريزج هلرمهلاجا تاشرعت كىرع ماوقا
 یلوا نورف كرابرع مولا ىلع و یبایفا رغج

 یک راب

 نک ۰ یسایفارفح كارلا ةرازح ۰ ير ماوقا
 .یتل ود هناطق هدنع ۰ هرات هظحالم ۰ یسایفارغج

 هدنع ۰ یه ربحا نر هوس رج ۰ یموکح هشدح هدنع

 ۰ ناع ۰ فافحا ٠ تویرصح . یی وکح ه زارع

 ۰ هرونم دندم ۰ همرکم ةکم ۰یسایفارغج زا ۰ نیر

AS ی ید هدر ۰ ایفا ر عح یکم رک ۰ هما ۰ هماع 
 هرذانم هدهربح ۰ خونت و فا وطلا كولم مایا «یتموکح

 هنساسع هدماش ۰ یبم وه عدیع" یب هداسف رو ۰ یم کک

 .یراهراسو داوع رابع ۰ بعةقرفتم كولم ۰یتلود

E o 

 برع ماوقا

 . رزین هب هعبط حب وا هلا رات هب ر ع7 سم تبع و ا



 Clio ی ی

 ۰۱ ایسا س باتک یحی و

 یرله راح مور قان رافیصج وا ىلع وا ادادرهمیګ ر

REN Oندن ردت أ عطا هراولام ور هل ابخ س ركب  

 قاراف ۰ یدشا تاف و هلا میس سفت ًارهق داد رهم ٠

 4 دیم و ی رگ ریا وو لردبا ایم وم یس هزانج كنساباب

 ر بويل وا نونع ندەلماعمو دیم وب هددسسا یدردن وک

 هلا ماربحا ییدبلاک ؛لدادرهم هللا لیکشت ییالا هزانح

 السا نیلام“ ےسق كنتکلع سوتوپ و ۰یدردتا نفد

 سعود هروک ذم ےس ند نفر ط یتلود امور ۰ یدلبا

 . ردشق وا نیبعت یلاو تاذرپ هدنناب
r £ ED 

  OR EEEراد ند هدد یاو

 یدت اطبض یتیم وکح ام وو هریک یکه دادب هرکص )55۹(۰

 تیلارق رب هدننکلم سوتو سوتسغوا روطاریما

 ۰یدیشع !هلا وح هسارپ رب هدنمان نومهلو ردا لیکشت

 نوءهلو ییکیا هننرب هلغلوا توف هد(۱۲۲) نوءهلوب

 ند ض وط یس هعطق سوت و هد )۸7( هد ها ید ر وط وا

 هارد وا هدرېن و تولیدنا حط هنک لامع امور ه ع وط

 ۰ یداکود



 سولفات ها ولم *یماسا
 هرع# البق

 1 ۳ داد و

 AAR 1 داد ره

 ۸۹14 ۵ داد رهم
 eK ۳ قان راف

 : VY4 5 داد رهم
 Yio ۷ داد رهم

 ۸۸ ۳ قانراف

 125۹ ضارهعا

 رو تب ابا یار اما رک

 تا زاها داده یکتا نادیلو یوا

 ها یدیشعا

 یتکلم سوت و ٠ رم نو یا تا مق نوا

 املا راشم تل ود بول والخاد هنسهاج *هرباد كل ودوا

 تیارف هدنرلارا دادرهم ید هلا سشادرا ندنکولم

 نارهد یلعوا كسيشادرا ۰ ردشل وا لصاح ه رهص»

 تل ودیرهب راحت نالوبعوف و لدادرهم هلرامور هدننامز

 ۰ یدلزاب هدننهه نابکشرا



 ۱۹۹ ایسا ب تاک یر

 د ودع هلا هرط الع و اف وداہو رج « ان وعالقاب ۳۳

 نال اد ڭا زوم O رابات هد دع دو هنمزا و

 سیما و نوزرط ارخّوء ۰ یدبا نوکسم هلب رل هلق 9

 : رل,دلیا ی رایان و هم زا رهش ( هاما (

 هدلاح ددل وا یعسقر كنابف وداق یتکلع سوتنو

 راسرف و قد ره ه هر اد یکی مدقم ڭم ١) ۱ ۲) ندر

 ندقان راف «یدنل وا هبحوت هناذ رب هدنهات قاب راف ندنراورط ˆ

 ی هدسوتت و نازراب وب را نیت هدول ؛زاباترا ص

 سرف نازرابویرا ۰ (۱۱۰۲) ردشلوا تعوکح نیشن
 سوتو هلا اد ندقان راف ۰. یدا هدنس هاچ یلود

 ۰ ردرانو تاود نالوا کاو هدنعل راد

 سولح خراب ۱ لولم "یماسا
 هرع# ۱ لبق

 ANS در ا رف

 1۲4 اا
E۱۱۲  

 ۳۳ ۱ داد ره»

 ۹۸0 و نازراب وی را

 دادرهم ۳ ٩



 لا بارم ۱۹۸

 هرو كنایکیرف لوچوک مدقم هنس )٩۰۰( ندنرجه
 (هرهره)دیتن و ور و ايي ؛ یی کە دنسارا راغاط هلبازک د

 صم نکلا یرلتم وکح هغر RR یکهدنأیم اس هلا

 لو ۰ یدنا قاصحلا هایکیرف كوب یسهبش بولوا

 *یارس قا " هیهاتوک " هینوف نوک و یسهرباد ایکیرف
 ی رود وا ی واح كن راۋاج“ یحاص راصح هر * روس قا

 ند هدب رله رکص هراد وس 1 زدن اتش ند رالح

 ۰ ردشمام هل ر وو

 دام « كلاشات ساعا كول یسهراد ایکیرف

 كقامرل ؛لردنکسا ؛ كن رارادمکح ایدیل ؟ كن راهاشداب

 ه رع# | لبق و شعب« تور هم 208 هراد ها لکا

 هیکفلس هر را هل ادم و د وفد ولام ور E همش (۸۱ ۲]

 e هد میت لاو لە هوك فخر ندینود
 ندم ور د زاد ید و هدنل وحد ETS یاب الو امور

 ۰ یدل وا د ولو«

< 

 حقا وەدنساق رش امش كا رعض یاسا ر وت 3

 (ایساقعف ) اساق واق او رس ۳ ی ۵ هر الاش



 ۹۷ ایسا س باتک یر

 نک اس هدنس ونج ءاهتنا كنهدا ورت را واام ؛ هدنسیلا وح

 ۰ رد شل وا

 هلیمان ایکیرف یقالطالایلع هروک ذم ةع یرلءهد

 یراهدقم اهد هدرلاروا همس و ۰ یدیا رونل وا داب

 دنسهلبش یکیر دوخاب یکيرف نالوا شعا ترجمه

 منا ندنیلاوج دفا نەر وك دم ای ند
 ۰ رو هنلوا نظ یراقدلوا شاک ه هرو زم

 یسهعطق ایکیرف ردقهلوا هنس (۱۱۲۲ ) ندنرصه

 لکد لماش یرالع هقشد ندنربهعش ایش و ادیلو یی وا ام

 جد یراتکلم* ايق ودایقو انوغالفاب هدحرات وا ۰ یدبا

 ادا ق ایی رف ورک یال مضنم هبایکیرف

 ا اوا کشت یاو سرف یی هو دم یلاوح

A FPیا ایکیرف كوي  
 ۰ یدلر و

 نم راد کلم هداور کسا اکی و وکو

 «موبدروغ تونس ؛مویلیسادیدالب هجولاب بول وا

 یتیالوایکیرف كو ۰ یدیا یررهش ( هرقنا ) هریسیا
 ات هک ىدا هدنس هب ونح تهج كاك رف ا وح وَ ۱ 1

 تهح ها او ودابف و هدنساب زظ بناح ی را هعش اب دل و



 ملا تاش ۱۹۹

 یزفیشادنرف كناراد ندنک ولم دام سد ساما ۰ یدبآ ی رهش

 :یدبا یسهجوز كسورسنود یرادمکح سوتو و

 ۱ انتی سوگ و یز ها ماا هد رات وا
 نم رب یهروک ذم هادم سرساما ندنفبذل وا هدنتعاطا

 روک ذم رهش هلکشا دز ییقن ور هلیساشتا هفیطل هشا و

 ۰ یدل وا نجس هدست دنمای

- ۵۲ - 

 یکدم 4 ا ڑیرف ) ایکیرف

 ٩ و تی لب هد دو ثالامم یرغص یایشا یتکلم یکی ۳

 ۰ ردشغا فداصت هنالدت یلیخ ید ودح هد همدعتم نورف

 سوپ هتراب ندلح یکیدلکود هزکد كنربن ردنم "الوط
 (قامربالزف)یرمن سیلاهاقرشبولوا دیم ردقهنراوج

 دودحم هللا یراغاط ( هینوق ) ینوااقیل و دیه ًابونج
 . ىدا

 قاط ر هایکیرف مدقم هنس ( ۲۵۲۲ ) ندنرجه

 لثابف .ریدلیا ذاحا نطو یرلاروا توک هنلتحخ لو

 نیسقوا تنو یرلهلبق یدناب رام و نیش ندهروک ذه
 هداورپ ی را امد سد و یادراد ۳ هدی را رج ) زک دهرق (



 ۱۹۰ زایسا جت بلاک

 هص وصح تموکحرب هدارواهدننامز ییاععا 7

 د لف سیززّوم ندنک ولم كنم وکح وش ۰ یدلبا لک

 (۷:۳)سسلب یک کدا ۷۵۳(۰) سنتو (۸۰۱) هرع#لا

 ۰ ردرلشعا سولج هدنراګ رات
 دادرهم كوي یرادمکح سوت وپ سینا نوا

 لیخ هلی-اعصخ كهبلا راشم رادمح كرا یافتا لا
 یراک درو م ح درب ه راح و ۰ یدنیا ناب رج یرله راح

 نرم انشو:سوتو یمدمش ایوع القا هدر

 اف دلع هس یدال وا ترظاراف ر هوا
 هب دادما هوو ییدلا و 4 E ندر ولام ور ی وا ۱

 هلا دادرهم یحنرب ۰ یدلیا هبلغ هنتموکح سوئوب هلا
 ندنکیدرسوکز و تموصخ هدنرلارا یتموکح انوغالفاب

 هدلاح یدل وا کا طہص یتکلعو درط ندمت داد ره٥

 کلم هل رت واعم دا رانا و یاد هرم و >> امور ا

 را ددا

 نک ردا تاق و نولي یربخا رادمل حب اس وع رلقاب

 وده ندد ی و یک و ف ز و ناکلد

 اها وا تم نه رف رغ ولام وز یدالپ دالا

(e) . 
 (هرصاما) سد ساما یسهدعاق كن. د زلب ا وغ القا



 ربعلا تام ۱۹و

9 

 یتکلم این وغالفاب

 ندنسه۶ دو ي یرعص یایسا ی هع ا ا

 ه_.ط الع اب ونح سوت و ار اذ ا 1

 (هرصاما) سد ر: ساما تولوا د ودر هلا رک دهرق 61

 ندن رب رم هج والشاب ی رل هد دم ) یرغناک ) هرعنع “ت والس

 ادعام ندقام را لزف ندا نایرح هدنسصا را ۰ یدا

 ( وص نر ( سود ر و ) وص هرو ۱ ساما یرار €

 سیلاغ .راردبا نایرج هدندودح این هک رد رارهن

 ۰ ردهدنطس و ات هوم ا وع القا یرلعاط ) صاع)ا ۱

 ندرلعاط ی یە دنس هب ون تهح كنهرو ۳۴ هدب

 .ردنرابعندرایداو رادلوصح وتدنم یس هلا تهحو

 ۰ یدا ندنما وفا نابسم یس هم دو لاها ان وع رلقاب

 هدن رتهلع ربات و هلت واعم ەتە و داو رب ەدنسەب راست هب ور

 هدننام ز یی ود سرف ۰ رلبدلیا تفند هب ۵ب رب دی تاک رح

 ید رال راعتسا هیساطعا 4 زح و تولغم هالا ر تل ود

 ۰ ردرلغل وا قفوم هب هظفاح

 البتسا یییرالحم ضعب كنانوغالفاب یانو ردنکسا



 ۱۳ تا E ی

 نت رب سا داد ره» یرادم) < سوت و و یس ەت ثلا

 هداد ره الو E ام ور 0 یعیدل وا.

 اف ودا e ا طررص هدا رعص یابساو درلع

 (24۳) یدتا عزت ندندب ی رللحم و

 ندقدل و! لخاد هن السا رادو ور اف ودامف

 هرز وا قل وا حیات هب ودنک نس وطلا روط؛ربءا ه رکرص

 سووالبخرا هتبلارق وش ردنا لیکشتتبلارق رب هدار وا

 ۰( ۵۸ ) یدلیابص یتاذ رب هدنماب

 یلاهاآرخ و. ۰ ردشغا قالا هاف ودام ید یاکلک

 ندن راک دادا تی اکش ضرع هام ور هدنهلع سو والبخ را

 ار كس و والیخ را هدکدلیا ارجا تاقیقحت ر روطاربما

 تف و زار ۰ رایدل دنا عفد ی هلکءا قفح ید

 تاصعا یر یالماعم صع N هع وق و هدک دک

 ك رخ یسادعا صع و باح هامور 4 _:هح یکیدلیا

 ندنکیدلدباهماقا یسا وعد تنایخ هنع وسع هدنفحقردنل وا

 اویو ةمرح هنفلراشخا دنیا یدنل وا دارم یمادعا

 دال ید وا ی واح یا و اہ ودایف و افتکا هل تاج

 ۳۹(۰) ید ]دا یاځخا هب هبنام ور تاب ال و

۱۳ 



 ها ۱۹۲

 ۳۳ اب دنا تعاطاصع هردنکسا ( ثارابرا )

 ییلصا رادہکح هرزوا قمل وا عبا EE یاہو وداق

 ۰ یدلیا اها هدنسهدهع

 یسسأت تیاد هداف وداق كتم وک ثارابرا

 ردق هنس هنس (۱ 3 تولوا مدقم هنس )٩۹۲( ندنرعه

 ثارابرا یسسوم كنهروک ذم تموکح ۰ ردشلوا دتم

 تعوطح لولم رفتنوا هللا مات و هدايه وداق ندنغیدل وا

 ردق ه ( ۷۵۲ -۱۷۸۵ ) یروهشمالا رنو «ردشعا

 *هرادا تاد وش ۰ ردئارایرا یصلا ندا تم وکح

 هدنکلم «یدا قفاوم هن رراکفا كراولام ور یسهیسایس

 ندنتففاوم 4 هروک ذعراکفا تراسخ نالوا ناباع هرخالاب

 هدن ررز وا فسا یس هنس (ver) ۰ یدتیا دز وت

 هقلاس تتفاوم بول وا لوتقم نکردا برح هلراولام ور

 حات یک اله كيش ودنک و لوڪ هتد ورب ا

 ۰ یدلیا

 ره كرادسم> ترد ندا تیقعت یارارا یصما

 )۷۱ < )هدلاح یرفدل وا روک دم هلتاونع ثاراب را یسرب

 ؤا ردا تعوکح هللا تیقعت ییرکیدکی ردق هنس هنس

 ۰ یدل وا ضرقنم یرلت وکج "هد رات

 كنارسدیرادمکح نایکشرایاق وداق هرکص ندنا



aisا تیا وا ا فاو ووا زا افق سما ا تب  

 ۱۹۱ ایسا س باتک یج رب

 ا < وب یو

 یتکلم اقوداق

 ندنسهعدق كلام یرغص یابسا یتکلم ایقودابق

 | وح نامرق و شعرمو هن رص و سا وس تولوا

 9 سوت و کیش هرباد وس ۰ ردایف ودابف یک دق مات

ET۰ ردد ودح هل اتارف اف ۷ ایکی رف و هبط الغ ارغ  

 ۰ یدبا (هرصق) درکقاشیم یدالب ةعصام

 ی رات كنهر اد یددل وای واح IEE اف وداق

 هد را وا ۰ ردل وهج ر اه هک تست ( ۲۹۹ ) ۵ را ننک

 االت سا E تاد مات 1 < هس راھ

 هناکیاه ۰ ردطلع تول وا یعدق

 تابنل هد ناینابک یکلام" دی اکیاه دن رز وا داحایهدنرارا

 یک یدل وا نوصم ندنرلضرعت "یدانآ هرکص ندنروهط

 ناک جد کک اف ودایف نالوا ق 4 هر اد وا

 ۰ یدیشلاق هدنرلد كنک و لم هباکیاه

 یکیدتا رایتسا یه رف كلام و هبلغ ها راد وا

 ثروّ را نالوا هدکعا ی هداف ودارف ه ده مو



 ربعلا تام ۰

£ 
 یتکلم (ایکىلیک ایسیلیس

4 ۰۰ 

 اا یرعص یامسا یسهرباد طب کل ۱ ایسالیم

 هنطا هکر دف ورعم ود تک نتوک ول تولو ۱ ندنس دم دو

 ِ هتل رمش بوج كنا رغص یابسا ۰ ردم ۳ كن ال و

 ایلفاب انرغ " ایقودایق الا « زکد یا ابونجو مقاو

 سوسا «وللام  (ولّرم) هلوس یدالب هج ول شاب

 ( سوسرط ) شیٌارتو ( هراس ) برازانا (( وزابا)

 ۰ یدبا یرلرهش
 صد ندر لارو هروک 1 AEF هدد دو هنم زا

 نانو رارېش یهدنرراوج ۰ یدیشل وا یرلنطوم كماوقا
 ردقهنسالئسا یرلاروا كنتلود ناینایک ۰ یدبا یدالب

 الا راشم تل ود ۰ رداد ط ویصم یس هیک رات علاقو

 دا هرکص نددت ولفم كناراد ناف دم ناف

 اهسا نر رح ےس هرکص ۰ هرات ۵ دع) ٤ 4 یان و

 كص وصل ضع م دعم 2 (۷۲۰) شا

 هد ) (1A۷ هدلاح یفیسلوا ۽ بن رزرکح ی

۳۹ 



 ۱۸۹ ایسا س بلتک یحر

TER 

 یتکلم ایدیسی

 ندنس هعدق الام یرغعص یایسا یتکلع ايديا

 ندسفرش لاو قرش اسکیرف الاعع توت وا دودمم

 ندي رع بونج و بص ايلھماب ابونج ایسیلیس و ایر وس

 یسهروه-شم دالب ۰ یدا دودح هلا ایکیرف و ایسیل

 : یدیا یرارپش :یزلم ؛شالغاس هک اظنا

 هدهعدق هنمزا ندن رودل وا یغاط و یشحو یسیلاها

 ELS GES تام ناو رو ع

 فما وا ید رابصع) كن راد دالد یر رکص ۰ یدا

 . رایدلیا السا رولامور یتسهلج ًارخّوم و یتلود
 ه دنرهرادا هل یاس ور یتکلم اب دیتا هدننامز نوازا

 ۰ یدراردبا شيعت هللراغو بم ییراوشموف قرهلوا
 كنما وفا نامرق هدنسهیلبح ماسقاكنهروک ذم تكلم

 این وق یکیدعت یسهراد ایدیسبب یکسا ٠ راردنک اس یعورف
 ۰ ردن رابع ندنراءراد دج و دهان وکو هن رابسا و



ARربعلا ر : -\  

 سا مد وس ۳ ه ربدق ؛ م ویلیس ؟سوداپسا "رد ۵ لس

 یدا یر رهش

 تهح ولاسم و و لس یس هبق رش تهجح كنابلفماب

 ۰ ردا حطو یس هعهب

 یلغوا كنولوا رایان هرکص ندنسه راح هل ورت

 لئاسف ناو هلتلالد كس وسد وم یرلکدا داب ود

 رانا یرااروا ی هنسدلآ وح 3 لفهات یم دوام

 ۰ ردشعا هرلع یاد ایلقمات هد ۸ساآ شهر و

 هنس ها اچ و e هوو یه

 یسیلاھا ا ندنضا رفنا كن :MS ۰ یدل وا لحاد

e۰ رایدتآ تعاطا مه کل هناف و دعډ + یا و  

 هردص ندقفد] وا تولغم هرا ولام ور سحوبشا لود

 -هلخادمو ذوفن كنتموکح امور ىع ر كنتکلم ایلغاب

 ی وکح نیو و شعا قالا و ا هلرس

 یر هاج ارلولامور هرکص ندفد) وا عصنم نکلا مور

 لک شت دص وچ تموکحر هدایلفماد هرز وا قل وا هدرنلا

 لر ولام ور هدنساننا یرل رات )16 2 ۰ ید معا

 ۰ ردشم وا لحاد هن دادع یرلت الو



 ۱۸۷ اساس تانک یصر

 ال اید ل کشا هيلع و راع وشراق 7 و دم رب

 کا لغ وا هدنالعخا ندا روهظ افاعسو بس

 ی دم وو یح وا ۰ یدلبا لتف یاس ورب ید م وعن

 ا ندا تدص و هرل ولام ور کلم هدنن اف و

 ) ۹ ) ردشعا قاحلا هنعم و <= امور جد هروک دم

 تک ۱

 کا ایلقمات

 ۵ داب وج لحاس كنا رغعص یاسا یم هعه القاب

 نوت و ۰ یدا هم دو ترمز هدنسللا وح لرد قاو

 هدر مس كنسهرباد اول نالوا فورعم هدلیا ج

 کلم ای سیل ۰ ردعقاو هدنسارا ایسیلیس هلبا ایسیل

 « ردهدنس هبقسش تهج یس ر اد ایسلیس و هدنسدب رغ بناح

 فر وکر هاساب السا هدناب «رفد رد هما ادب الت
 داو

 ۰ ردهنسانعمهفلتح لئابف بولوا یانو یظفلایلقمات

 «اببلوا ؟اسیلات | یدالن ا غا كنهروک ذم تکا



 ا ۱۸3

 ( 5۹۷ ) هروک ذم تموکح و ۰ یدنرو ینتموکح
 و یدل وا رشت ردو ۲

 Sk وا رد. اشا و ولام ور ندسهب هب ز

 ۰ رد رانو رات دنا تم وکح هدا يذبل

 سولج خرات لولم “یاسا
 هرع4 البق

 ۹9۰ نده
 ۹۳ ۱ یدموعبت ىلع وا

 AoY 2 .سایسورپ یلغوا

AYY 

NY 

NYو  

 سخوندنا یحرب ندا مایف هنملع یدهوقن یحرب

 شل وا قف ومه هعفادم هل رات واعم لرالوغ هدنسهب راح هلا

 ی رب ۰ ردشعا لر هنر واسم نع ۳ كيكو

 ندنکیدتا موحش رلوع هنکلام هدننامز سایسورپ

 هد رح ر ردنا 4ب راح هلا ی روهج یینآرس و هعفا دم

 توست هنمات كن و یرهشهس ور یدلیا تافو ا ورق

 ول هنجاترف سایسورپ ىجا ۰ ردنونط« یعیدلوا



 ۱۸۰ ا نایک یر

 زکد وو ندنفاصس دنمزا لد مك هلا ماسقا

 تولوا ترابع ندکلام ضعب ردق هه راو هنیلکرا

 ابرغ «ایکیرف ابونج اوف الفا قرش «زکد هرق لاو

 ؛یضارا ۰یدنا دودح هلا ایسیم و ( ہم ) دنن و ور

 ۰ ردرا و نامروا قوح كب هدزلایح كنم هلخاد

e 

 ۰ رد دودعم ندلابج وا ((یغادط شیشک ) سوغا

 لا كن راهنا ۰ ردلزوک یرءهووا كندالب یهدلحاس

 هلام ند ونج بولوا یربن ( ایراقس ) سوراغنس کوب

 ادم وعب “ ) ۵ بده ورا ۱ سو SY ردا نایرح یرعوط

 انودقلخ"( لقاربا ) هلفاره * ( قتزا )هیفت * (دیمزا)

 ۰ ردندنسهروهشم دالب ( یوک یضاق )

 سا رد یسهبلصا لاھ تنور رک. دم تام

 لئابف ۰ یدا یاب ا «نودغیم "ییادناب رام “نش

 هب ورو و یرخا رادمح ادل یرهرکنص هروک ذم

 ۱ ۰ یداراشعا تعاطا"

 هدنساننا یمالیتسا كیا و ردنکسا یتکلم انش

 ۱ یدنا هزات تم وطح لوح وکر مات هل ود ناتا

 هردنکسا مدق هنس )٩۹6۰( ندنرعه س# ەد زی راده

 هرز وا اا ه دع) بودا تعاطا دس وڏ وغسنا هرکصاو



r aE oa NASE gr - AP A ار OAISTER ANI O ۱ و 
 ي و, < 50 و ا را ا

eزیا بارد  

 ۰ یدلا یتمانایسیل هلتبس هنعسا هرکص ندناندنکیدلیا الیتسا

 ( ۱۱۷۵ ) یک مد ندر یهروک ذم تکلم

 یکهدنتسدرب ز والیئسا سوزهرق یرادمکحایدمل هدن رب رات
 هدنس هنس ( ۱۱۹ ) هدناح ینیدل وا شا عط دکل ام

 یدا طیص یانو رد سا ود )4 ) و ور

 هدعد “ سو وغیانا تقاعتم ینافو RSE شو 8

 هراولامور خوشا لو بوک هند یتلود هیکفلس

 ی رک اتو کس نور
 (۸۱۲ ) هرع#ا لو ۰ یداغار هدیسبرس لاح هلیس

 هرادا هرزوا لاح وش ردق هنګ رات (۷۹۰ ) ندنسهنس

 هددتلا یرلرما و هاج كنراروطاریعا امور قرل وا

 ۰ یدلاق هدنرهرادا "یدایا كنهلعتسم هالو هرزوا قلوا

 ندشنناح دولق یروطاربعا امور هدنراګ رات (۷۳۰) و

 كل ود امور هلفه وا الا یسهلقتسم هرادا و الئسا

 ۰ ید وا د ودعم ندنسه داع تأاالو

 ار

 یتکلع انش
 GZ راک د وادح یک روش ی هع دو تکلم اش
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 ۱۸۳ ایسا حس اشک یر

6 - 

 يک ال

 ندنس هعدق ثالاع یرغص یایسا یس هعَ ایسیل

 هلا اراق هدنسهب ونج تهج كنارغعص یایساو د ودعم

 - هلساس سوروط تولوا مقا و هم یزاتکلع العاب

 هکن نوک و تکلع یغیدل وا یواح ۰ ردهدنرارا یرا

 “اراق الاش . رد رابع ندنعس# ررب كن رفا“ شانه و

 ۰ ید دودح هلا دیفس رک ۴ ونحو ا رغ * ایلقمات اف

 یدالب رداناب "ارم “سولت * تناسفا یرارهش هحولشاب

 :یدناراو هناح رز بوس هلو وا هدرداتاب ۰ ىدا

 رد رهلبف حلوس یسیلاها یحنرب كنهروک ذم ٌهعَس

 نگکحاس هدسهطا یدناقف ندن رب هطا درفس رک

 یمهلببق سولیمر ندنعورف یلئابق یرود كرباتو

 ةع ردیک هراروا مدقم سصعرب یهرکب ندنرجه
 ۰ ری دلیاطیص هللاذخا ندنرلدب یر هلسق ےل وسی هر وک ذم

 هرج# البق نکیا رونل وا داب هلیمان دایلم یرامدقم هعش وش

 یلغوا كنودنا یرادمکح هنتا هدن رگ رات ( ۲۰۰۰ )

 یدرلب یعیدلوا یواح هلتعنع هیلاوح وا سوسیل



 يک ۱۸۲

 دام یتکلم اراق ۰ راد لیا ترحف یراهلسف یرودو "

 اس ور هروک ذم لئاب نک د ا او او <

 ا منا راهم ار هع تولق هاب زهراتا یو تم

 بقاعت ییسعا طبض یسرف كلام یا و ردنکسا ها

 یلغوا كرتاشا هافودعب ۰ ردشعا البئسا جد یاب راق

 السا قام ریل هرکصندنا و سون ویلا هرکص "ردناساق

 ۰ رح# | لبق ۰۳ یدک ها مطنم هه وکح هغ 2 ندا

 ۰ یدلوا دودعم ندند)لب یتموکح امور هد ( ۷۵۶ )

 ی ودعو روهشم لا كن دزلب اراق هد هع دو هنم زا

 كن راتکلع هد دنلوب هدهرادا صوصح هراودنک و

 ڭناراق روک ذم رهش تولوا یرهش سوت هلم ىس هعکاع

 ۰ یدا هدنناب كنز زفروک كيمالو هدنسهب ونج تهج

 ر _هلفل وا ممشنم ه یکیا هلبا روسر هئدم سفل

 و” نامز ۰ رلیدبا نک اس رلیرود هدنمس رکید "ریو
 نالوادوهشم یدعش شردلوا یواحیتماسح یلیخ هدنیر

 هنولوا هداروا لربناو ۰ ردعولعم ندنرهارخ

 «یداراو ی را هن اب ا بوسام



 ۱۸۱ اینا ےک ناکا یر

 ییدلاق هدارما یداا يکلاع هلتاقو ردنکسا
RT NEEکس دل  

 سو وغیشا هدنس هب راح س وسان ا هد هسا ا طرص جد

 رها یهرود kK هر ندد وا لوم

 ثالغ نم وا 1۳ راغ < 2 هد ) AYY ۱ و

 هدنناف و كس ولا کج ها یربخا رادم E بودا <

 ۰ ) ۷۰ ۱ یدل وا د ودعم ندنتاب الو ك وک امور

SEاب  

 ینکلم اراق

 ندندالب یرغص یاسا یسەع دق تکلم اب راق

 دم یغیدلوا یواح كنهروک ذم تکلم بولوا

 ۰ ردیس» راد اول نالوا فورعم رود هانم نوک و

 "رغ و عقاو هدنسبرغ بونجكنارفصیایسا تکلم و

 ابا و اب ديس ندفرش  ایدیل ندلاعم 3 ندم ونج

 سانراقلاه دالب یعیدلوا یواح ۰ ردد ودح هاب را هعشب

 (هلغوم) دنیلا ادنابلا «هتوق “دق “سوت هلم“( موردو )

 هل و ول هکبنف ادا هدهروک ذم راد ۰ ىدا یرارهش

 نوا ندرنانوب هرکص ۰ رلیدا نک اس یرهاببق ضعب



 ۰ ربعلا تام ۱/۸۰

 سواح جرات لولم "یماسا

 NE ا دا

 ۱۳۳۲ تابلا ی کیا

 EA 2 س وزهرف
 ۱۱4۹ (ضارقنا)

 شاواقفوم هناحوتف ضمبهرکص ندنسولج سزیژ

 زواګ رلکر هبارغص یایسا هدنامز سدرا یلغواو

 نالوا یسهصاع كلود دنامرم سالت یریک كرا

 سودراس
 هاب داس ودادزنسا یروک ذم رهش تایداس نال وا رادیکح

 دیلع هراحاب هلراولسالیم تالا لغوا نالوا فلخ

 ندناعصا هعظم تور سوزءهرف ناخ كنابلا ۰ ردشعا

 >ا وا هدلاح یعیدل وا شماشب هلا لاح تداعس ۰ یدآ

 ِ ندا مشت فرط فرط یالیتسا ءاول هدنتهوکح

 هاست د ا( ور لش وک یرادمخ ( نانا
 لعمصء و ضرغ:»یم هوکح دناممو لئاز یکلمتوشود

 ۰ یدل وا

 كل ود نامانک ه کرم ندبه دنام ری کلم اب درل

 حضن نکلا كننات و ردنکسا هدنضارقنا ا و

 ۰ ) 4۹٥٦ ۱ یدیشل وا



 ۱۷۹ ر اک یر

 هرس ا لہو

NN NANE سول 

 نوعرا

 ۱۶۱۹2 و نت شی

 ۱۶۹ سد را و

 AY 2 ۱ تایلایح رب

 ۱۳2۹۹ ۱ سم

 ۱۳۱ و

 لوداق نالو یربخا رادمکح كالود دیلقره

 كتاذ مان نیژیژ ندنلس دنام مو یترشابم كنسهحوز

 سولجسژیژ هتموکح ریرس قرهلل وا علخ هلبا یکیرح

 (۱۳۳۰) هرع#البق «یدلیالکشت یتل ود دناممو

 یراسولج 2.راتو یکولم یاسا كل ود دنامرم

 ردهدل ودح وس

 E سژی ر

 ۳۹۲ ساد را یصتکیا ۱ ۱ ی



 ا ادل هدننامز سنا 2 <= یکچ وا

 “لاها نوڪ ا هو اصء فوك ندنکیدلیا روهظ طے

 هژیس» ر وکم فرو ه رالهعشد ییفاط رب كنهد وج وم

 ندا هدکلر هلا سونهسرت یلغوا قاط یکیدلیا زارفا

 ما و هدانلاتا هلی اشا نافس هدار وا و ۳ زرع ۵ رلف رط

 الد یلع 2 ۰ ردرلشعا ت رگ هن ہالا وح یر ء وآ

 وف ر هل ندا تو نط ول هدرلا وح وا ندرلن و

 سودبل یلغوا رکید هسیتوف ۰ رلیدل وا بایترهش هلرعا
 ۲ هر ندس ودبل کلم اب دل ۰ ید) وا فاح

 ۱ ۰ ردشمر و ترهش ود ايدل هلتبسن
 ضرقنم تل ودیداتا هدنسهنس (۱۵۹۱ ع) هرع# البق

 تعوکح ر تاذ مان ههلا ندنل بن سیلفره بول وا

 هلساونع د.لق ره شن وک وس ۰ ها E ها هرم

 وش یرلس ولج 2 راتو ا كنک ولم ۰ ردو ورعم

 ۰ ردح ردم هدا ودح



 ۱۷۷ امینی سس باتک یجرب

 قتل ود یداسا هلی سن هان | رادم کچ و شف وا

 ۰ ردشها راسا ا ود

 یرلس ولج څ راتو یرلعسا كنک و لم ەز وک کرم توک

 ۰ ردح ردم هدا ودح وس

 »۳۰۱ سهام

 ۱ سات وف

 ردلوهج یراسولجخرات و سانا

 سودبل

 ۳۱ نسو ساک

 ۱ نوه ره

 سوعسلا
 تیلماق

 لوهحیراسولج2.رات ۸ سولوم

 و و

 سایسرام

 ۱ سوادراژ
۱ 

 ۱۹۷۲ لاغء وا

 RYE نم هلس

۲ 



 ربعلا تار ۱۷٩

 اور3 کارا 4 راحادنعهدلاح یفیدا وا شا ماف
 ض ور د زار ددل وا ی واح نل تم وکخ هعر و لاس را

 . یدنل وا قالاهنکلاع

e 

 کاج اب دل

 نالید ناخوراصو ندا نوکو دلم اب درل

 نام سلم ؟هدنس هب ض تهح كنارعص یاسا هکر ده راد

 ۰ ردهدنسهب ونج تهح كنابراق * هدنسسیفش بناح

 لابج لسیس " ( غاطزو ) سولوم روک دم نا

 ؛ كياق ؛ ( ردنیم كچوک ) رتسیاقو یواح ییسهزوهشم
 ۰ ردیراح هدنسیضارا ایدبل یرارم روتفا  سمره

 ۰شعارررامح یزو نوتلا ندنحا یر لوتفا

 ید هل سقف یتوام نالوا یەم دق لاها كنابدبل

 كنس هلق یوام ۰ یدلیا بعشت ندائاہق نک اس هداب راق

 تموکح رب هدایدیل تاذ مات سدناس یغیدل وا بوسنم

 ۔ لق نالوا یک ۳ ران تموعح وش ردنا کشت

 دید ریو دود ) ۱۹۱ ء ) ندنس هنس ) ۳٣۰۱ ( هرڪ#لا



 Vo اینا تک باتک یصصر

 ندر ولام ور هدنس هد را هل رارل هت رایسا ندنکیدلبا داکا

 هطبار ندا دک ات هدن را هفشب ندکدروک تنوامعم

 لرح و قلعتم هس وشا یا ود ام ور ا هن الا وم .

 ۰ یدتا طب رهنتم ول <= هع ر یدالب حقا و هدنک وا س وروط

 ر یلبح ی و كل. کل درب هدننامژ 3 ہوا ی ےنکہا

 هنسا را اب ۲۳۲ و ص كنم وکح مایا ۰ ردشعا

 س ولانا یح کیا لغوا هنر هناف و دعب و ضراع تدور

 ۰ (۷۷۹) یدل وا سلاح

 ا EEE لر اهاصم نالوا هلرامور سولانا

 ۰ یدابا هداما هن راب زا یا ۵َ هلا ا هدیایق ودابف و

 هاتون س ولاا ا ىلع وا یشادنرف هرکص ندنناف و

 : )0۹( کو ۱ تموکح نیش

 يراد ان هلا روتیمولیف نن ولاا یھ وا

 س كنابنش سولانا هل وبع وف و رم را هدنرلا را

 ه درصد لوصح رولام ور ىدە روک هب هس رق هوو

 2 ر وک تفح هزلمع هدنمانا رخا و شعا ےس یسایر و۱

 هرل ولام ور یس هلرح كن کر الف ۱ نک ردا تاف و ندنعیدل وا

 کلام یل ود ام ور هلکعا تاف و هد (۷۵4) و تلص و

 داد ودر وسد را ندنکلع ناک واد ها یدلبا داما



 E رعلا تام ¥

 هس وکفلس سو رليف ندنعابنا یغردل وا شعا نیړعت هب هظفاحع

 03 ۰یدنا طبض یتکلم هلتایخ هنسیدنفا ًادانتسا

(). 
 سوکفلس هللا س وزلیف هرکصندکدنا تافو قام ریل

 ندننیلوتقم كسوکفلس هدهسنا شلجا هراح هدنرلارا

 هدهغرب سورلبف ندنغیدلاق یجا مو عنام قترا هرکص

 هلتدوکح هنس یعرکی «یدرو ىدا نالعا ییاالقتسا

 ۰ (۸۸۵) ردشعا سولج نموا یلغوا هنیر و تافو

 روهظ تموصخ هدننب یرادهکح اروس هلا نم وآ

 هحارغص یاسا هب راح اب نیفرط هدنرف سددرس ردنا

 هباغ هر ولاروس هلتهج یکیدشا فداصت هت واعم ل وب

 ردشعروطوا سولاا هنر هدنافو كنمواو شعا

 ۱ . (۸د۳)
 موه هنتکلع هغر راول هیطالغ هدننامز كسولانا

 «یدلا ینناونع هاشداب هدکدتاهبلغ سولانا ندنرلکدلیا

 ددرامهلر اولا ودک ام قافتالاب هلراولام ور هرکص ندنو

 بروس یک ینیدلوا رهظم هنرلتث وام كراولامور ردنا

 هدنوف و شعاتلاسم دععهلا سخ وړا لوب یرادم

 )۸۳۰(۰  ردشمک هنر نموا یصنکیا .یلغوا
 هز ولام ورك ردنک هدنکلسم كنساباب نموا یککیا



 ات IO YOO OOO شات  هی انس و ین یا تیکه شب تب

 فق ففف

 2 تى

 ۱۷۳ ایسا س باتک یجرب

 ۹ ۵۲) و د ورود ندس رف ثال ام" هدن راالبتسا ل راس رف تولوا

 ۱ ۰ یدل وا مضنم هنکلام ڭندناتو ا هد

 یسهرباد هر هرز وایمبدنل وارک ذ هد و راف و - هر

 كنان و ردنکسا یسهراد اسف یدیا ندندالب ایسیم

 سولح هنر هدنتاف و ل ردنکسا هلغل وا مطنم دنکلام

 زوت وا یکلام ساقدر ین واعم كساديهرا یردارب ندا

 لاو هش الور یاسرره یا زر سفت دال و ترد

 تقو یغیدتح ندانودک ام ردنکسا ۰ یدیشعا نیعت

 ثدح هدننام ساشدر هلا راسا یعددل وا شعا لیک وت

 روهظ هدنسلاوح اندک ام رتابّشا هنیرزوا تباقر ندا

 هلا ساق در هدایسا هرکصن دک دنا هلازا یلالتخا ندا

 تولغم هب راحا دنع ۰ یدلیا ثبت هنیاپسا هب راحت

 لالتخا ر نالوبعوق و هدنګ رات ( ۹۲ ) ځد ساشدر و

 یاب كنموکحر اینا ندغیدل وا لوتقم هدنسانثایرکسع

 ییارغص یابسا هرکص ندننافو هدلاح یعیدل وا شلل هنلا

 هدن رل هنایم هراس ءارها هللا سون وفتنا نالوا شمهسع

 سو وغتبنا و یهتنم هلیس هب راح س وسا تاغزاننال وا دتم

 شیلا وح ایسیم ههنسهرمص ی كلام بول وا لو

 زو ه راحت هدنرارا سوکفلس لا قام ریل ندا طبص

 یسهنیزخ و هعصام نکردیک ه رح قامیل ۰ یدرسوک



 ربعلا تام ۱ ۱/۲

 هلأ هنیفس ددع قلا سلقره هنرزوا تدور نالوا

 یلغوا هلا لتف یودیموالو الیئساو برنط یهداورت
 ۰ رارو هزاب ود 4 یدلبا سالحا هتم وا کیم رک یس ومار

 یتکلم نود وال بولوا ندهن و تافارخ هاکح وش

 شعا هلع REET د وع را ندا م وحش هش رز وا

 لرد روهظ برح هك رلا را هلا سالق ره ارح وم و

 لغ وا هدنسهنس ) ۱۹۳۳ ) هلغلوا لوتقم ه رانا دنع

 ۰ ردشعا سولج هنیرپ سوایرپ
 ه اند یدالوا ددعتم ندایوکیا یسهجوز كسوعایر

 ناف راد نات ىدا و سراب ند هم وقف رم دال وا تواک

 لولم ناب و ندنعردرحاف یه البه ی-ه> ور كس وال هنم

 بانر و عج هلبسادنام وق نونه اغا قافت الا یارشا و

 ندنسهنس (۱۹۰۲ ) و قوس یهرثک رک اسع یراکدتا

A4۲ )ردا ه رسصاحت ید رهش 4 ورت ردو هم س درس )  

 . بجا ےرات ۰ یدلبا ماود راه را هدو رظ تام و

 كره دا مادعا سومانر و بدرح و طیص رهش هدرو ذم

 ضرقنم تعوکح یفیدلوا شعا لیکشت كتسوتاد راد
 هدنشه* ناتسنانو یتالیصفت كنتابراخ هور ۰ ردشل وا
 ۰ یلاعت دل اس نا ردعح هل وا حج رد

 ۱ مبا هم وکح ناب و یسیلاوح هداورت هر صا دن ون
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 ۱۷۱ اینا ت ناتک یجر

 هداور جد نسا كرمان و هرکصخدقدلا دن رادتفا دب

 ۰ یدسا لاخدا هه زار

 رادمکح سوب ودخ را لغ وا دن رب هر ندس واد راد

 هنن ر و تافوهدنګ رات ( ۲۰۸ ) سوینوژخرا ۰ ردشلوا

 هس ورت هدنسهنس ( ۲۰۲ ) ردا سولج سورت یلغوا
 مویلیا عقاو هدنساووا هداورت سولیا نالوا فاخ

 توفهد ) ۱4۹4 )سویا ۰ یدلیا. اس یییرهش ) ه ور )

 «ردشل وا تعوکح نیشن دنسم نود وال لغوا قرهلوا

 میاق وكن دمو ۰ ردو ندا ان قیروس لر وک ذم رهش

 ك ردنا حب زم هلنا تافارخ 0 قو دون
 نوت دنرز وا ما نانل وا ندنفرط ( یزشم ) ری وژ »

 ان یتیروس كن دن دم نوت هلتعاطا هن ودیم وال نولیا و

 هدقدل و مانخیرلتمدخ تدمن رک ردنا یعر یشاوم نولباو

 نون ندنکیدنا فاکتتسا ندنسادا كن رقح نودیم وا

 هرزوا كعا بیر ییراالراتو قلا ماقتا ندن ودیم وال

 ییفدكنهلبو ۰ یدلیا طیلست هنیرزوا ییرم شحو
 فو وتم زیات ر شح و زو هرک ابر ندد رش لصا

 تن ودس وال هدف دز) واهدیشک هعر دیر و دال ددل وا

 یه وبسنا سدالق ره هک جا تیاسحا هب هت ويسا ن

 لصاح هدنراارا هدلاح یکیدلیا لتق یشحو هلبا صیلخت
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Nرعلا تار  

 روس نانلوا تب هل وليا و نون هدنک وا لرصف وشو

 هاا ضعب اهدو ییرههاح هلراقاقز لرهشو یاواو

 نالواد ودعم ندنناملا كرل ات و هکر دشا و ید ساناق

 عوبا درع ES و ذم ددع جب وا صوصح هه و زنیم

 راثا ماط رب شلزاب هللا تاغل ددعتم نددفلتحم هنسلا و

 تورم وا ۰ ردشهرامح هنادیم جد درک رات هةن

 هناش رعت یهدنفح یعقوم كنه ورت هدنسهدیصق هدایلیا

 یفح هلوا لع نالندیثاب راکبیدعُم روک ذم قوم ًارظن

 فشک هلناذاحتا لبلد ندرعتوا نیل یرناه تولیشالک |

 یماروا یعدق مقومكنرهشه ورت هاکعا رادتا هنایرحت و

 سا ات ا ها وا

 ما سونادراد دلوتم هدایداق را ندنسارک ناتو

 ع یاب ندالفر طسف ندا روی دو تاد
 هلع و هنسهر زح دقار وماس بولا ییتافلعتم هلا سوادا

 هداروا ۰ یدیشعا تره هن ایکیرف عقاو هدارغص یاسا

 ود هداورت یزو ناق هارد حاکن و ا

 لق جین ویا ودا دع نالوا فورعم

 هنساشنا تاریعتسم هدهعق وا هدنسهنس ( ۲۱۹۰ ) هرس |
 ی رادم <= كلاها نانلو هد راوح و دنس اد هلت رشا بم



 ۷ ایسا س باتک یحرب

 شلئاب هنسیضارا هسنوولپو ایوب قرهلوا رشتم
 ندا ثدحم ندنرلارا هل را دّشن اط یرود و هان و ولب و

 ندن رلقدمهنن راب هدهروک ذم * یضارا هت رزوا تام زانم

 هدامسلم ردق هنس هنس V1 ١) ۱ 9 ) ۱۸۱ ۱۰ )هرح#ا لہو

 ترحه ههروک ذم *یلاوح ندا راېتشا بسک هلی رامات
 ۰ ردرلشلنا نطوت هلساشنا تار هدرلاروا و

 دا ید را تیمها را کر یا دف

 تولوا یواح نسهیلحاسیصارا تكنایسدم یتکلع هدا و

 ردق هن رېن سوبسیا دوخاب "سوقینارغو سویدور ًافرش
 كنهروک ذم راد یرهش ( هور ) مویلیا « ردا دادتما

 (هعلق قانج )لیدرد یعفوم كنه ورت ۰ ىدا یسهعصاع

 م یکا .یعلفاز وا نو یاد ما عزا یزاغو

 وب ار فا : ییا هددج رد ا تاک هر
 ندرس كن را هب راح لب هندوح و تا هن دم ها

 هدنسدنس (۱۸۷۳ ) كدالیم ۰ یدبا قو لیلد هئشب

 هلتحایس هبارغص یایسا نیل یرتاه روتقود یلانامرح

 E E : ردمدق ی لا و شا e ییعفو» لروک ذم ی

 ماط ر ندراهارخ یعیدلوا فداصم هلسارحا تاب مح

 یک یعیدراقچ هببهذ تاغوصمو یتاودا تنیزو هسا
 ییصوصح یصق كسومایر یرخا رادمکح ه ووت



 ربعلا تا ص ۱1۸

 ایا ابرغ "(هرمرم) ددتینوپورپ الام "ایل ًابونج
 ۰ یدا د ودع هلا ( یز د راهطا )

 اس دوخاب شم لوح وک یهو یاد اسالم

 ۰ ردع“ یکیا هرز واقل وا اتسم لوب یرکید و ین ویسله

 ندنغاط ( شیشک ) سریع وا یسهراد ایسم ؛لوجوک

 کد ۵ سه رک تولوا كيج ییعوط دنا اف زکد هرق

 دو د هلوب ۰ ردلخاد هدعسف وش ییپه كالحاس
 هند ودح ادل و لماش یییرلتلابا ) دعرب ۱ ماغ ربب “هدا ورت

 هکی دارا ورهشر نوا هدا سام اوج وک ۰ یدا ا رد

 2 ولو سودا یا هام
 ایسسیم كوپ ۰ یدا دودعم ندرارهشوا سولو وئیلیم

 سرالسس ؛قدزس

 ؛تسا ردا سوردناناسوسا تیز ویس ؛سونادراد

 هدیلوا ۰ یدبا یواح ییرارهش ماغریپ ؟یسپهسس

 داا ترا سم هدا ر وا ند را رح اهم ناب و یسه راد

 دم رم ۳ نده رس ۰ ردن وسام هنلئابف ی وا ندا

 . ردبا لیکشت یر راد وش یسیه كراع نالوا دتع رد

 سوبسلیرارهشیهم ویواح یدالب یخ هروک ذم هراد
 كسلیا رال وبا ۰ یدا یر هنده یسان و کیا و سود و

 یغوط هن ونح نکیا توت هدنس هل امت تهح كنانلاس#



 ۱3۷ ایسا س تاتک یر

 اشنا هدرلرمش هعشب ندرلن و هدارغص یایسا رسان و

 اشنا تارمعتسم ردق زوج وا سوْتیلع زکلاب ۰ردرلشلیا-

 یرهش سوش ریس ندهروک دم تارمعسم هکردشم ردتا

 سودیا عقاو هدنلحاس یزاغو (هررم) دیتنو ورو
 هلا یرهش بونیس هدنلحاس ( زکد هرو ) یتنبسله و

 ايس ود ويل هي اکیا ؟نوسرخ«نوزپ رط؟سوساریک “سيرا
EE O BEZ ereS |ردشلد و وا یرادا را هنده دقشد  » 

 ) ۶ ) ادروت یراهندم ایسودو “هی اکیا "نوسرخ
 راردهدنسلا وح

 ندتندم دار ردقهن راد اك زامات و یرفص یایسا

 ندمت نیل ییسهیلصا ماوقا كنهرادوا ۰ یدیا بیصذ ی

 ۰ رد رساب و نایلیاتمدخ هن رلام و وسل و ندا عاضرا هلا

GY 

 کاخ اسم

 . رد یم دو مان كنهرباد نالند یمهرق نوکو اہم

 كنابدیل و هدنسض بناح كنارغص یایسا تکلع وش

 A لت ۵ کر قو> ی سس هع دق د وز ۰ ردعدا و ا

 نکیا هاا تکلغ هد هم دق 2:« زا ۰ رد شا گداصت



 ربعلا تایع ۱۹۹

 . هل وال دردعع نیر لقا ماوقا هل ریانو
 وا هلا لفن هبارغص یایسا ا رخوم رتالله ندنس

 هلوبر ندرلناربنوا ۰رلیدلپا ذاحنا تارهعتسم هدهرباد

 0 اس ووا دوخان ان وا تاعطاعم ماطر هلع ات . ردو

 دل رانانو ندا لاقتا هارغصیایسا «یدلوا رشم ود

 دلرارحاهموش ۰ ردرلشلک هرکصندنس ه راح 4 ورت وح

 وا مدقم هنس (۱۷4۰) ندنرعه هک رد ریلوا یعدقا

 هدیلوا هعشیرفدنل و نک اس ندنرلقدل والقتنم هب یلاوح

 یکیانوا هددعش وا هزوکذم “هلق ۰ ۍدر و ترهش ود

 رەزا یرلهجولشاب راهنیدم و ۰ ردرلشعا انب هنده

 كنادبل وبا و اب یر ویو )°1۷ 2 راس وبا ۰ ردب راهش سعوف و

 یرار ردنم و سره مقا و هد-ابض كنابدیل و بونج

 نوا هدهعقب وا رانو بول وا نطوتم هددعش یهدنراارا
 نوفولوق *سوتیلیم "سوفا ۰ رلیدلیاسیسأت رهش یکیا

 ۰ ررد دودعم ندرلنا یراره سوعوس «ایفوف “سنار
 رلیرود ندا تره هارغعص یاسا ندرنانو

 هریفص تارععتسم ةاطر هدرصع یحزکس هرڪا لبق

 هدنس ونج بناح كنان وا تاره س وش .ریدلیا اشنا

 یراەنیدم صوف "سوسانرتیلاه ؛سودددنک ۰ ید

 ۰ راردب درانآ



 ۱۹۰ ایسا س باتک یجصر

 ها وح هدراتفو یرلک دا :لافتا ها روا هروکذم
 ید د وج وم هیما را و هبماس ماوفا ماطر هدهر وک ده.

 نالوا دودعم ندنسهبلصا م كنارغص یاسا

 كنوعش ایدیل ارا «اندیسب " ایلقماب A ریماس

 هرکص ندر وسم هدیدع نورد »راسا یماوقاو مدقا
 را رد دوش نم ق فاق وک تاري ا
 یدنه نالو هدنرفرط هل وط تو هد دم تدم

 هدهروک ذء *یلاوح جد هددعتم لئابف ندنرلتما ی وروا

 ۰ رای دلیا ترش هنس هر وام تاج هلي د الب ها رب عقا و

 - هبراحم هل ورت راینش نالوا شعا نطوت هدنرافرط ایثش

 « رارد دودعم ندلئابق نالیغاط هرا روا هرکص ندنس

 ود کیر هدهعدق هنم زا کیر ندا نط وت هدایکیرف

 .رایدلیالقن هارغض یایسا مرصد سا ترهش بسک

 ژور ولا "هیکیروال «یکیری ندنسبلاها یرفص یایسا
 ۰ رردندنررحاهم ابلاغ یرلهلسق

 یاسا رادبعش ضعب ندرلب را هرکص ندهعذق لئابق

 زواج كنالتا رب وغالفاب «ردرلشعا ترڪ هبارغص

 هراف رط وا ندندالب هیفدن مقا و هدایلاسا م ی تن تا

 هدرلفاط عسل ی رله رکص اهد هراهل بف وش .رایدتآ له

 ۰ ردع“ راق
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 ی ENE ام 9

 وبعلا تار ۱

 شک كنهد وق و . رد یسهربش لوغزوت یعید زاب

 یضرع و شبیللا یلوط بول واعقا و هدنسیفرمش لام لیم

 یسهروهشم راهنا «ردغلتحم ردق هلبم شپنوا ندلیم نوا

 سومر « ( ناهس) سوداس «(قامرا لزق ) سیلاه

 یرارهن ردنم"سمره "(ییاچ رقاب ) سوک اک ؛ (ناهج)
 ؛نوزب رط «راکدنوادخ نریمزا یرارهش روهمشم بول وا
 ۰ رد هئطا ؛سا وس

 وو ایل اسم هدهعدق هنمزا یرغص یایسا

 «اقرداف *اتسلیتس "ای اوا *ابنش ایسنا
 اک یکیا نوا هل راما سوت وب اک “ان وغالفاب

 ۰ ىدا یواح
 ره ویمایفارغج و مقاوم و ماوقا كنهروک دم كالام

 هب هحرد ر هحافشپ هديا دیح رات تامولعم قلعتم هنس 7

 تاداقا زممک ی هدارو ندنعیدل وا قح هنل وا ح رد ردو

 ۰ ردنرابع ندهیلاچا

 یراهلسف مارا و فاقهوف یسهنکس كنهروک ذم همطم

 وفا اف نارا شک هرلاروا ناهدالب روش و

 قرش لاعشو ترجمه ندندالب نمرا یغوچ كرابفاق هوق
 رر كن د الپ اف ودایف هلا یلحاوس زکد هر عقا و ی رزق

 لئابف .رلیدل وا دنمه ردق هض هلردا نطوت هد



 ۱۳ ایسا س باتک یجرب

 ه روس اف رس .ED tas ( یزاغوب لویناتسا )

 هلا زکد قا اب ونح ناک و ن رهلا نام "هرب زح و

 ی ایرو ندنسهحرد یتلازوت وا كنيلاع ضرعو دود

 هس ۹ رد و قر# ندنس هح رد یتلا یکی نقش لوط و

 لرم كم یکنا نوا زویکیا یس هح اسم ۰ رد د ودع ردو

 والي زوی رد ی ص ص "زويد یوط م طعم "ید ره

 رکد هر 9 مقاو هد رق روعسو كن رللحاس

 ربع و عقل سم یسادعام ندنعسق "اوح وکر یک هد_تهح

 طاحا رهلسلس و راغاط یک روس یتفارطا ۰ رریظتشم
 ۰ زدشعا

 هنارف هلبا مطق ییارغص یایسا یرلغاط سوروط

 قوح كن هد ورد هر وک دم دعطو ردا دادتما ردو

 ۰ رد ولع هلا رانامروا ىرالعژکا بول وارا هلسلس و ربعاط

 ۱ ۰ رول و راق تف وره هدیرل رز وا كن راضي ندن راعاط

 روک ذم لبح هکردغاط کرا یکسک و لا ءلردغاط وش

 ند رخ مس E ه لب دع) 7۲۱ لم نوا هب هب صو

 یکلسک وندهووا یهدنراوج وكب جوا نوایعا ترا

 ۰ ردم دو كم زوعط

 رقم رله ريڪګ * رلد جد قوح كب هدأ ر ٤ص قاچما

 هل مات ار ار كن و ازتسا یر وه لإ ل راەریګ 39 راو



 ا تارم 0

 لصف یج ر وھط

 یلوا نورف و ماوفا هلیسایفارغج یرغص یایسا

 یح رات

 . ابراق « ادل ۰ اسوم 2 وقاو افا رغج الاچا
 ۰ a ۰ اید يسار ا ماب ۰ ايش ۰ ارل

 ۰ سوتو ۰ ایکیرف ۰ اینوغالفاب ۰ اقوداف

 و
۱ > ۳ 

 یاوفاو یسافارغج الاحا كد ارغص یاسا

 ۰ ردق ورعم هلہمات یوطاتا یس هعطق ی رعص یابسا

 وس ۰ رد هن ساعد یقرشم تولوا یاو ظو) یلوطانا

 لس هعطو ایسا هک رد ی دیس :E لمطتسم و لود دعطو

 رک یاتسا اکو هرلع ۸۳ ِ ردفا و هدزس هرب یش تهح

 كنارغص یاسا یلوطانا هدهعدق ةنەزا . رولید د

 لر ولام ور قالطا وس ۰ یدارونل وا قالطا هست غ مق

 2 هن س هلچ كنەر ۶ ا ۵ رکص ندب را ربا

 ۰ یدلیا

۹ ۹ 2 5 : 

 روعس و اب رخ 2 هرو الايس یرعص یاسا



 N ایسا س باتک یجرب

 2 رات اسا

 ۲0۹ كشر

 ۲:۱ تاب
 ۲۳۸ داتس راف

 ۳۳ ۲ اشا ۱

 r ۳ ون ی
 بس ح و اشمارف
 ۳۲۰۸ ( ابا ) وج

 ¥۰4 ۱ ح وام

 V۰ رشدرا

 كلام هدکدک هنس لا ند وک تیاد لریشدرا

 نایکشول ندید ا تیا تلود وه ور
 ۰ ردشل وا ضرقنم هدنسهنس (۱۹4) هرع#ا لبق یتعوکح

 شعا بعشت ندنسهلناع ولم نایناکشا املا راشم تاود

 ۰ رددودعم ندنعورف لود سرف هلغلوا

 هدد ۶ رتصند زالدا کلاغ .ناکشزا فا اا

 نوا كنرج كرهلدا هلاوح هرایلاو بوصنم ندنرافرط
 ل مدنفا هنع یلاعت هلا ید رعت رطح هدنسهنس یحتلا

 حارطاخ ةدنبع وا روما هماشحوتف ندنرارکسع سس
 صاعلا ییا ن نام هل ما كن راترمصح هنع هللا یطر

 یهرکص ندنو ۰ یدتا طبض یی رال ضعب ڭنىلاوج وا
 ۰ یلاعت هلااشنا ردقح هلی زاب هديا باتک

۱۱ 



e NE 

 ردشمام هلوا یلاخندقل وا فده هن راض رعت ماهس كرلسرف .
 تو هنسهاج رز كلا هسا ردنا هبلغ یسر یعنق

 هرع#ا لبق نالوا یضارقنا مرات كنسهلاع نایکشرا

 )  ) ۱۹۶یدتک هبو لاح ردق هتسهنس ۰

 روف سا سا لرد ناک رام رک ندتساره

 ۰ رد رلن و تا ود نا تم هدهروک ذه ا

 ےرات كل ولم یجاسا

 o1۲ اد

 ۵۰ ۱ نارشد لوح وک

 ۰5۸ ) اا ( تیر د

 o04 ۱ تناقرب

 ort ۲ اوا

 4۳ ۲ ط زا هد را

 >۹۱ ۱ نارد

 A ا

 0 سوء

 ۸° ۱ ورخ

 E 0 سدان رد

 ۳۷۸ ۲ و

IA ۲ نارد 

30 
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 ۱۳۹ ایسا س تاتک یر 9

 .A نکل ۰ یدل وا دت ردق هنح رات ) ۰۷ )

 یر هي سايس و هرکلم تاعوفو قلعتم هرات و یرلعا

 ط وہم هد رسا رب ۳ تن رباتک ےس رعو هرف رش 2راوت

 ۱ ۰ رداد

 ناورهزوا ندنکیدتا تافوهدنح رات ( ۸4 ) راشا

 ید وا لخاد هنسهاج ییلروطارما ام ور یسهراد

 یرطر قرەلوا لالتخا راجود جد یکلامنایکشرا یک

 یمهداز هواش یقرط لو كمانا یلغوا كراقا

 هدهروک ذم تلاع ۰ ردشمک هنسهرادا د كخ ردانس

 تئاید د راشا بولوا عیاش تینارصت ند هحدس

 زیور ۱ كالاها لا ما نکیشغ اب لوف نوح
 عوج دل ران ال وا ناس رخ هلا عوجر هکلتسرپ تد

 ٠ ریدلیا مادعا

 انا اقا وا دم ناور ف نک اوت

 ندنسهژیام نایکشرا هد رات ( ٩۳ ) هلغلوا لئاز

 را را يا رای تاج هرس تیا
 لدا یداز وا نوز وا ه دن ربا زا هلا یا ود ناساکسا

 هد رح لر هیمهدنا دا دما یحوکح نامز ندنشدل وبع وف و

 ۰ ( ۲*۵ ) ردشعا تافو الوتقم
 هل رلء ور یکلاع نایگسرا تفاعت» ینافو كتسما ره



 ربعلا تایم ۱ را

 یکیدتا سواح ماشرا ۰ یدروط وا هبش ر رس یا ود

 *یدانا لر ولام ور یغوح كکلاع قلعت هل ود تفو

 ب 3 7 هلل ود نات کشا ۰ ی شم 2 . را ااسا

 كنکلام هدهسبا شمراقح ندننکلم راد یرولامور

 تس وا رکو شمک هنن د یل ود ناب 9 یدلصع)

 یغوط هارون ادالب نوچ اه رام هلرلسرف ( سوتسغوا )

 کیا لغوا كطزاودرا هلیساقلا كنلاها هدکدیرو
 كماشرا ۰ ردشلدروط وا هنن یم وکح نایکشرا نارهد

 ) ۲۸ ) یدتا سولح راها ىلع وا هرب هدنن وو

 یسهعصاع كن ود نایکشرا ردق هنسولج كراقا

 ماسرا زا وا وخ هدست نکل ۰ یدا یزپشا نادت
 قترا ندنعبدل وا یده هنن رل هل دم را ولام ور هدننامژ

 راها 4 _:هح د و حرح اص دل وا دعصاع لنسیصد

 كز ولام ور بودا لی وح هن رمش( هور وا ( سدا د زک ع

 هرکص ندننافو ؛اراشا ۰ ردشل وا لخاد هن راتعاطا راد

 نص "هفر وا ند دلا 3 رت لح ی جن نا

 هدنراهماج ریز كراولام ور یرارهش رکبراید «نیعلا سر
 قردنل وادع هص وصح هر ادرب هدیتلا یان (ناورهزوا) ۳

 . یموجح كتال ووشو شل وا یسهزات«تیالور كراولام ور

 ۱۳ درسا لج یموکح راما ردا واداب هلناونع راشنا
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 ۱۷ اینا سم باتک یر

 DIE ردنا عج ھہق اک هوو ررب ندقفرط د

 نیبیصذ و رکن راد هلکعا ه,لع ه راحل ابو موحش هن رزوا

 ۰ ( ۱  رلیدلیا داد زا ییدرارمم

 هحام ور ییالوط ندنسه ريحا تار ولغم سراللنک ول

 صعب هیم وب نا وا نعد ر لزعلاب ندکل رکسع رص

 لافغا و فرطلت یهو نارد نکل ۰یدتا طبضیرالح

 هد هب راح نالوبع وق و دل را ولام ور هدو تودیا عفد هلا

 ۰ یدتا عرب ندرللا یرلر یدل وا سجا تع و هرلع

 1 و وب نا شوا ط زا ود را لع وا هدف و كنارهد و

 ۰ E ۱ یدر وط وا هتم وکح

 دی توروک لوح یحمو» حس لا وا ط زا ود را

 شم ہن احا ءیدایا هدنتلفغ نام ز نىن رک یلهع

 امور هدانا یعیدل وا قفوم د-غلا هب ورک یرالح نالوا

 اف راس ها یخ واتس كوا یر زی

 هح زک وهلراولام ور هدرهاظ ط زا ود را هن رز وا یدک رو

 كن هناتهانم تالماعم یکید زس وک قافتالاب هل نل ود نایناکشا

 تمدوصح هدن رلا را هلتهح یتبدنل وا سح ندف رط نیس وطلا

 تاق و ال و هدار وا و رار ه مهمه ایل كلردا قە

 ۰ ) o> ( یدتا

 نایکشرا ماشرا یردار كنار دهرکص ندطزا ودرا



 ربعلا تام ۱93

 نایب دوم هلت نع هسدو ه رکضت دک دلیا نیمعد

 ۰ یدلیا تدوع هنسصڏ تولا رسا .هج ولیخ

 هارغص یایساو ابقودابق یدادرپم هرکصتدنو

 تع نع رده هنن وک یصاق هل رکتسع دادرپم توردنوک

 ۰یدر ویدامادعاییرابک هدنا هللاط,ض یک ردقشقلا و

 یا بو شرک یا کیف رم انو و اما واز فو

 هدارغص یایساو هيلع هدادرمم ودرا يکيدلبا قوس

 هننخ وس ۶ یدتا دادا یغوح كرار: یعددل وا شلا

 رولامور بولیکچ هنرافرط شدرا دادرهم هنبیرزوا
 فیلکت هارد یعلست ةت لاۋ دمك داد زيه ندن رافارط

 كم زو یدادرمم هلدعفا وم مدع نارد هددسا یدنل وا

 rp DLE DRE RE دن رزوا سوت وا هل رکسع

 هن رهش a ناشو هدند نارهد هلا هک رک اش

 یدنل و هدهعفادم ردقنره نارهد ردا قضا و موحش

 دال کما وب زارف اتم ندیدم یاو ددا
 ۰( 5۹۳ ) ردشعا طبض یرکیرابد

 كنارقد هرکصذدکدتا طیض یکی راد سالک ول

 نانلو هداروابورو هنرزوا نیبیصت نالوا یسهعصام

 ۰ یدلیا السا جد یتیرهش نییص و درط یتیردارب
 دادرمم و ندف رط نارهد تقاعتم اغ وف 9و وش



 9 ایسا س بانک یو

 نربنلا نام هرزج نانو هدد ناباک شا هلکعا

 قدرا رمش نیبسذ ؟نیعلا و زور يا کرا د کاک

 هدشدرا ینارقبد یلغوا بودا ےض هنکلام یدنکو عزن

 نرهلا نیام هرزج یسودنک نییعتلاب ماقمعاق هتموکح

 داكا هعصام قد رهش ) نیییصت ۱ نیو هم نان و هدنس هعطق

 AR ها رفس یرغص یابسا ها رپ وا شعا

 صلع ندنفیدل وبعوق و یرکسع لالتخارب هدهار یانئا

 قو لاو دلو ورا ووا ن

CENE) 

 یدادرمء یس هتشذا تقاعتم یینافو تك رد نارهد

 هنعاقم كن رد اربد هنسصذ یم ودنک و هناقا هدشد را

 ۰ یدلیا سولج

 رکسع دن رارزوا راولامور هاتفافر دادرهس نارهد

 تادلاب و شنوا رهظم هب هلع هح واخ تودا قوس

 بولفم یتیراودرا رب هوم راول امور هلتع ع جد
 اود هنکفلس و هبلع یکید نم و ۰ نیوشا ناشدرب و

 هن رزوا بارطضا یعیدلوا راحود وش راق هامور

 روصت یکغعا هلاوح هنارشد ییرلهرادا یسارک ابر وس

 هل رکسع یتبم هنن رتعفا ومو راعشا نال وبع وق و ندن راک ذلیا ۱

 E هنر و درط یخ وتدنا یرادبک> دیکعاس رفت 1



E SE EE AEE E CO OO 
2 37 7 UE n he 9 1 ۳ و 3 

13 ۷ 

 ربعزا تا ۱۵ ع

 شدرا نالوا یسهعصاع تكنهیناکیه دالب هلاشرغا

 هدمربص وا ۰ رد شمل وا اب نمد دیه ا ه كاب ره

 ال« سکه لب روم یسیلاو سالفت نالوا قفتم هلرولامور

 اردنا راد هرکسع هوق رب هل هناعا كنهر وام

 تولوا مز مهد هسا یدنا هه راح نادیم هلا لاشرعا

 , ید هنسالبتسا د تک ا شرعا جد راد ى

 یدلوا رادمکح كشرا للغوا هدقدلوا توف او

(۷۰۳) : 
 لردبا هیلغ هنتعوکح ( نوز رط ) سوت و كشرا

 لاثم ر ندشاط هلع ر هدنراوح زکد هرو یواح ییسهبلغ

 یهذم ندنعدل وا تسرب تب یم نان ۰ یدلبا بصذ

 دورم هل-تهج یدل وا یلاخ ندبذعت یرانانلو هدنجراخ

 دتتس مون و یتاتخ بودا رابجا هفعاط هرات یسفاط

 یلغواهدنناف و ۰ ردو وک را رضا هن رات 1 یه رج

 ۰ (۷۳۰)یدل وا یرادمکح نیش دنسم نماد یر

 لئام 4 رح و فرصم 4 _نعاح هس سشاد را یک ر

 عیدو ی یتکلم E هلاح وف نال وبع وق و ۳ ۲ هم یدا

 مور هاب را ودا نر یدل وا لحخاد هم ور دژلد ردنا

 ۲ ا هب راح اب هلراولامورو هن رایسا توکن هد هته

 م دعت هد 4س رو ےاقا ردو هب هج زڊډ ۳1 ۰ یدتا تد وع



 ۱۰۳ ایسا س ںاتک یحرت

 یکه دنن اہم تاعوقو یکهدن رز وا هر و ا رانا ۰ ردح ردا -

 هدراګ رات نانل وا رک ذ 1 رظن هنعید] وا هابنشا ی تص ءلرلعما

 ۰ ردیمد یعجهلوا قاشا اب

2 E E2 

 ود ناکشرا

 هرحا لبق

)۱۹: - ۷۷۶ ( 

 اض ندکدتا راسا حد یس دم و هناکیاه

a.هرادا وس بودا هرادا ىراىلاو كناععا و  

 “علو ٠ یدلدا ما ورد ردق هنس هنس (۷Y4) ند )4 4(

 یلود هبکفلس ناودرا ندو قا یهروک ذه

 نیح و ِ حض هنایاکشا ثالاع هاکعا دذ خا ندند

 ساقا اد را ن انل و یسبلا و ه دا روال م هد ۵ کفلس دن زو

 دادرهم یدیفح كنا هدرا ۱ ۰ ىدا اھا و >>

 ندنسأ رقا و د رط یتسافاد را EES هر کک

 ۰ )۷۷٤( یدلبا نییعت رادهح یکاشرغ



 ربعلا تام ۱۰۲

 داکبعا نیرو دیدم ییتراع لرهش یدل وا شعا ان

 لغ وا هنر هدنتاف و ۰ یدلیا ریست ناو هلت 1

 )4( رخ هحا و

 ۱ یدا ریشم هج هبسایس "هرادا و هرکلم لاعا هحا و

 عوف و هل من ود سرف تست و لدا نانلو یرصاعم

 ندنکیدلبا تن وا عم هراس رف أ e هدن را 4ب رای £ نالو

 کلمو لتف هرکصض ندفدزو یهحاو هب راح اب روز سا

 )4 ؟٩) یدتا طرص

 درب اکیاه ی و ی ناک زوم ط كب

 ۰ ردشمل وا ض رفتم هليل وتم كنهحا و یل ود

 یرلگرات و یاساهر ۱ ز وا روک دم تان ر كنا ا راشم تل ود

 - ریس وا هد رنک روا ۰ رد راس یرلفد زا دل رخ ز و» صعب

 كنوغراس هدنرلارا راوزا شوهنم هدنرزوا هتف رانا

 اا روم وک هه رو وک تاعوق ور د ززوایل واند اا

 ار ز ۰ رد را 3 ى ساک قوح ۷ FEDORT 0 ۱ ی وا

 ب ودنا س ولج هدنڪ رات ) ۱۳۹۳ ۱ ه رع# لو نوعراس

  ۱ RSاسا ۱ یلع وا هرکص ندشنناف و كنا و ) را )

 =< یهدن رز وا هروک ذم و هشع رانا ددل وا زا دما

 هد] ودح رز هد الار ۰ دد وا طایذتسا ندر وزاب



 ۱ ایسا س باتک یر

 .را دمکح و4 را هلا یسلاها ۳ نارهد ِ یدا دیک و

 ردو یسس وه كم رهش د رک نادر هر د ۰ ردشعا لو قر ۰

 هرکص هدلاح بدل وا شعا موز ورک ر

 تاج یهروم ندنکند نسا وک زو تدور هدنرارا

 هد ننافو كنارشد ۰ یدلیا هماقا هدر وک ذم رهش

 (۱۱۲) یداوا رادمکح نکاهاف

 یرلعسا ندا تموکح ردوهلاو « رکص ندنک اهاف

 دل رن و ندب رود وا ندرادتفا باعصا تاذشب ررح هد

 كنك اهاق ٠ ردو یر ب نا هک رات

 ۰ ردنافارا ناخ

 ی ودح ا راشم لولم

 سواج م رات كولم اسا

 ۱۱۱۰ ۱ نافارا

AY ۱ ۳ 

 ۱۰۲ جرات

 ۱۰۹ ك وم را

 ۱۰۰۷ مامیاب
 ناو

 لن هن | ربع بت ودا س ولح هد ن رات )4 )٩۳ ناو
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 نسولح 2 رات دا ولم اا

 ANY EN رو

 oY نوظاب

 ۱25۹ ۱ ح ج

 ۱۹۳ قاس وه

 ory ۳ تار

 ۱ 6۰ ۵ قاناک

 .fo ۱ سافاب راب

 4Y ۲ قان راب

 ۱۳۸۷ یطر واعسا

TA۱۳۷۰  

 ۱۳۱ احا ره

 O ساقا راب

 ۱۳۸۳ وجاب

 ۱۳ قانروق

 ۱۳ در
 ۱۳۳۸ ۳ قاکیاه

 ۱۱۹۱ طذافرب

 رضاع هبا وردک یتهاشدان شرف نارشد ۰ (۱۱۸۷)



 ۱:۹ . ایسا بس باتک یصرب

 سولج خرات وام "یماسا

 :N رو

 ۳ ۵ نانافاه

 o> دادشاف

 U ۱ قاکیاه

 ۱۹۸۰ ۱ قابماق

 ۱۹۷۵ قاب را

 ۱۹۹ ۳ سرافاش
 a ۱ ربدآ ون

 ۱۹۳ ما دیس

 لا راک

 Vk قاروک

 4%۸۸ داره

 ANNE قاصتا

 AT 7 را

 1۸1٩ وروه

 As رهراظ

 ۱۸۰۲ ۲ شرافاش

0 ۱ ۱۷۹ 

 ۱۳۳۶ ن و را



 روا ازت ۱

 سول یراد-م رولا هدفدراو هبابش نس نوا

 را اد یاواشواف هاتطرش كمرو هرج هنسودنک

 (۲۳4۷) یدنروط وا هنتءوکحرب رس املا

 ردا ماود هنربدت كلود روما ناواشوباق

 هداعالاب نفاس لالقتسا كتموکح هلی اردو تقاذح

 تموکح هنس جوا شاو ۰ یدلوا لقتسم راد

 نر س ناش 4کا تاف و دلو الب هرکص ندک دا ۱

 ۰ (۲۲۷:) یدلوا رادمکح تاذرب هدنمان دراب

 نیشادنسم كولم رف قرف ردقهارشد لوس نددراب

 را دم تدم اهر وام ره او

 حرد هترباتک ینیراسولج چرا و یاسا تکولم ندا
 ندن رهیکلم عیاقو یواح یتیمها هجګ رات نکل بودا

 رارویعا تڪ

 رد رانو ملا راه وام

 و هل ولم اسا

 YA دراب

 ۳۳۳۹ . .قابرا

 ۳۱۹۰ ناغاظ

 ۲۱ ۱ قات راب



 ۱:۱ ا نیر

 رهس 2 ۰ یدلیا 2 قد رهش اقا زام هد را وح وا و

 دم رب هداف وكما را ۰ ردتشلر و یاد 4 رےہ هروک ۳

 یتیدل وا رصعم هلا اراق سما ربع یسهکلم رولا

 یلیح ندا راق سام ريع” نکل ۰ رد ر رج هد رب رات صعب

 نالوا هداب و هلغلسالک | ندنرلحرات روثا یغیدل وا مدقم

EDE۰ ردشش وا 2 ۲۵ سدمآربم»  

 ندنغیدل وااتکیهدلاج و نسح اراق ےھعز یلع ل وتلا

 ةکلم؛لردا تذدح هنسا وه یسمآ ربع یعویش كنفاص وا

 ندا راق دلا یکیدش ود هنس وزرا حور املا راشم

 يدلنا تب رح نالا هنملع هلتهح یکیدمهروک تعفا وم

 ۰ )°1( ردشعا تاف و bE اراق هب راح ادنع

 هرکصذ دق دن وط عام هنسهزانج كنق و شعم سیماریعت

 لددعت هل وطالت كس وط راق لعوا یدردع یه دنعح | را

 ریست هل معما تنساباب ید وطراق ندو ود هنن راکفا

 سدا ريع” ۰ یدلیا سالحا هد رب سس یدو هب اکداھ و

 و رم هکر دشعا ۳ ه ده سص وا یس هنی دم د رکما ربع

 1 هبلغ سما رع” ۰ ردشل و ترهش هلمعات نا و ی

 غا هه رب ادكن هب روا تل ود تل ود هب اداه ن ص نم

 یلع وا تود تاف و ی سوط راق ۰ یدل وا لحاد
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 و

 ندو لا هم ساق را یاروا ندنکیدک هدنهج
 “نور وخ “نو ساقا اثم هک اڑ کت یرهداز ردار هرکص "

 ۰ ردراشا وا عقم هب هفت اط حب وا هلب رلمات نوءظاب

 تافو یسهنتس یحدرد قرف ایم وک قانسرا

 قرف هدوا ۰ یدروطوا هنر سورامرا ییغوا بودا .
 هلتم وکح هنسیکیا زو وا سوبساما یلغوا نانلو فلخ و

 دنسم ماغيك لعوا وب كسویساما ندنکیدلیا تاف و

 ۰ (or) یدل واک یک

 تموکح هنسر زو وا سوهراح لغ واو یللا ماغیک

 ا رن مارا لخوا هدننافو كسومراج ۰ للیدلنا

 ۰ )۲44( یدلیا س واج

 ار یه رو هر هاو كارا

 یر یا قح هل وا ناب ناباش رئثاد هشاعوف و

 نیکد ههڪګ دا سولح مارا و ا

 ندنرافد لوا رسرادتفا ری >لک "دن ام و عاستا فتا

 مارا ۰ یدیشلاف هدنرباصتعا یدایا ث كس رار وا یزلکلم

 تازواح و هل اطا ییرادتفا تسد هرودل وا | رایج

 شعا بصع كلود ءادعا یار ها هلازا یهبحراخ

 د ندقدلا ندنرللا رر رو :یرلو یراقدلوا

 ران شا ردو هايف و دابو قرهاز وا هر : ورلیا اهد یناح وتف



 ۳8 ایسا کس اتک یحی و

 ردبیفزویخوا نالو هدنبشاب توا لود نتوکیاه

 طارارالیحو تعزع یرغوط ه هبلاع# تهح هلکل هبلغ

 ۶ رو لھ ۶ رای دلبا نطو هدار وا هلمساشتا هاب لم ر هد رد 1

 كسوکیاه ۰ یدل ها م وښود هل ہما راع اکیاه هروک 2

 رد هری له 0 ردکعد ی

 نا م دو 2م ) ۳۷۳۹ ) نان ره و تدا دن

 اف یلیخ هدنسارا ے رات وش هلیسهعق و تسلا لیلب
 شاتسوک رڳ درس زوم ردهس وکیاه راخروم صعبد بول وا

 . نم هلقاب هل رظا تصص هروک ذم مرات ًارظن هننرلقدل وا

 هراسولم نانلو یرصاعم كناملا راش« تلود تلذک

 الرا را شعب هجگلاقو ندا نایرج هدنرب هنایم هلا

 ۰ روهنروک توافت جد هدنرنب رلذامز یرلکدزسوک

 طوبصءهلهح و تڪ كن رات دعدق"هنمزا هدینو هیفام د

 - هزماتک كرهبد « یوارلایلع ةدهعلا » یکی رام نابم وا
 ۰ كدلبا جرد

 ییدنلاوارک هیوا یهو و و

 هنس ر ناسکس ندنتموکح تیاد ۰ ردسوکیاه هرزوا

 .یدلیاسولجقانرا یلغ وا هد رب بول وا توف هرکص

 لاعش كن راتهوکح زکر رارب هلیناوخا قانیهرا
 ا



  tfربعلا تار .

 - هب روس < رثبقا رع رات دیا نط وت هلټع زع هب هعطق رب .ند رالح

 هلتبتسن هراتکلع یرلکدنا نطوت یک رایلرصم رال

 هن دعطق وا ناف ا ما وفا وللمم یراق دنا زاق 4-عناش

 هل سس وزومآ دعطو یه هل رلن ال وا نط وتم توشلر

 ید ندهیلصا لاها ندن فدا وا شمر و ترهش

 ندیاکما "و راد یمهنارا و صیصع هل دادحا و صج

 ۰ ندای هرج هح اح

- 4 

 یلود هیااکیاه

 هرڪا لبق

( ۷۲۹ — 444( 

 ٹفاب نن صوج ن همرجوت نن سوکیاه تلود وب
 ۰ ردا ادتا ندح ون َس

 رولیاب لباب ۳2 هژوک ا لراخروم صد

 شات یا ندور رم یا دنج قاب نسوگیاه نکا

SAهاتف رد ر ز ۰ یدا نیت نا راد دیا تراظن  

 ندنکیدتا سا دور یییرلعا هدم هنس ودنک هل رب ال وا



 ۱:۳ ایسا سس باتک یر

 5 هح و وات ۲ هٌ راب وا “ هندن وا " هن سال اب را : هذنشارک

 ۰ یدیا رارهش یراکدتنا داب هلبرمان هناس * هنیئیقم
 هدننلا رمان وا هلشهحروصع مدافن و روهد تایالمنا

 ولردولرد یرلعما رکو یرلعقوم رک كرل هعطاقم نانلو

 رار هلسهیلصا ماوقا یغوح ندنکیدتا فداصت هنالدبت
 ۰ ردٌشل وا تارخو یسذع

 عطق یراهلسلس كراغاط كسک و ییهروک ذم عل

 تفو ره هدنررزوا كن رایضعب رلعاط وش ۰ رردا

 کوم كن راع اط طارارا یهدهعطق و ۰ رول و راق

 کوی ۰ راردم وسوم هلبرلما ثر وح یک وچ وک و ثروح

 (۱:۰۰۰) ندنسهووا سرا و (۱۷۲۹۰) ندرح مطس
 لحم یرادقم مدق كی چوا هدنرزوا ۰ ردعفتم مدق

 ی طارارا لوح وک ۰ ردهدننلا راق تفو ره

 سوروط ۰ ردعقاو هرد كوب رب هدنش یسیکیا ۰ ۰ ردتچا

 عطف یهروک ذم *هعطق جد یرهلسلس كن راعاط

 ۱ ۱ ۰ راردا

 یمهیلصا “لاها هلتهج نامز مداقت كنهعطف وش

 دور شوا هکر رداد داب الد كوس و

 ما وقا هح رادقم و رز و دن رلحما ه ریذک ما وفا ی 1 را

 هقشب ردنا بلغ تاق تاق ههعدق "ییلاها ا دما



 ربعلا تام ۱:۲

 ڭا ود نان کشا _هدنسهنس )۷4۸( هد هسا شاف هدند

 را رس يلام شرو اتالم او موخه

 ما ود ردق هنخشرات (۷4۲) هدنراتموکحسودنه و هب را ېک
 هنکلام یتلود نایناکشا دام هدحرات وا .بولی هدا

 ۰ یدل وا مطنم

 لصف را

 یخ رات یلوانورف هلیسابفارغح یبهعطق هباکیاه

 ین ودنایکشرا « قلود هب اکیاه ۰ یمایفارغج هب اکیاه

 ۳ و

 یس افارغج كلەروك او

 تابلقت ۰ ردهراد رب عقاو هدهبرغ یایسا هعطق وش

 دود هد هیاد تاروص نفنکیدلتا یفداصت 4 هرشک

 ۰ نهدنل وا نیسعت رم میت

 ۱۸۰ و تیالو یکیا نوا یکلاع هروک ذم هعط

 ۰ یدبا طارارا یمن زکر تیالو تول وا هبحات

 هنایساف هنذرطق « هنیسافس " هنتسلاکرا : یتاعطاقم

 ۲ 4 وک ۳ هنسانا دنا رکب ۰ هب ز روح ۲ هش و ص ۲۹



 ۳:۱ ها ایا تس تاتک یجرب

 رکا ه رالحم یدل وا شقک هاب ات مه كسو رعد

 ۰ رو هدنا تا ور نوازا ییهددل وا شىامهدیک كندنات ون

 س وردم نالوا فلخ هنس ودنک هدنناف و كس و رب« د

 کل هلا انتعا هتاحوتف تول را دن تی تم ورد

 ۰ یدلیا دد را يلم ناش و عیسو ردو هنج دالب ا

 سادیتارعشانال وافلخ هسوردنیم هدنځګ رات (۸۰۳)

 نالعا ود رک | ثالم ییمات هدنسهاس یتاحوتف كنساباب

 را

 هد هاب واب ردو هنسهنس ) ۷۹۹ ( سادا رءهشا

 ا ا ادا و توکجم

 ان وش یدتا یصع نک هلا مادعا یتییرد و مايو

 هلطاست هنکلاع هنا رقاب لود نایناکشا هدننامز كفلخ

 ندنکیدسوک زو د هعظع تاداسف و نتف یلاهالا نمد

 هدنسهچ راب ره بولوا هجراپ هجراب یتکلع هن اب رقاب

 سفن هدندب سادینارقفا هلکعا لکشت هلقتسم تعوکحرب

 ماسفنا و لالتخا وش ۰ یدلاق و 1 هعشب ندهناب رقاب

 هدنسداو سودنه و هن را هدنب وئج كس وديه وراپ هدنسانتا

 اردنا لکشت یراتهوکح سودنه هدنرېش رواس مقا و

 ۰ ردشل وا ده ردق فس ےس (VY) رلتم کج و

 كهادنتارقفا یصیا یسهیقاب تموکح هناب رقاب



  r Nرعنا تاز ۱

 یل هاب رقاب هد را رات وا هروک هناا ور كسونایاسو

 سل ودود هرو نم 0 ۰ یدا ی واح یی هد دم ردو كم

 ولا تعم هد دک رات (۸:۳) بولاق هدنرادب ییاععا

 ۰ فا دنطرص كب ياد مات سو ەد وا

 هلاطا ردقهدنه بودالرا ییرح ران سومدشوا

 O همی هس (۸۲۸) .ردشعا السا تسد

 هدک دروب هنا وح هب اب رقاب هل رک سع سحویلنا لوب

 ندنغیدل وا مزیم هد هسا یدفح هن هلباقم سوعدنت وا

 و هز د الب (E و قفل و هدرنعاطا كس ودنا

 زاس ىنا ۵ كن كب E هرز وا كعا مفد یرلب ود

 ۰ یدلیا تع زع ه دره ندار وا ردنا 7 هس وهدي وا

 هداع| نعاس لالقتا بوقح ندنتلا یمیردنی و كرابکفلس

 هلند الب (ش وقدنه) سوس ورا نانل و ر واح دکل و

 ۰ یدر و یدا السا نمر كنا دنه

 4 ہلا و اول هب ا ڭنساياب طی از سو رعد

 راشسا یرالګ یک ەدنلحاو س دره دالد هل. دعطاعم

RR۰ یدلیا نالعا ود یهاشداب دنه ییمات  



 کک

 ۱۳۹۰ ایسا س باتک یحرب

 ندنرعه هروک ذم دالب «یدبایلاو تاد مان روتاساتسا

 (۸۷۸) ردشعا قاحصلا هم هکنشس م دوم دنس(۳۳٩) ۱

 كدس وت سخویتنا بول وا عبات هرایکفلس ردق هن رات

 هد رات وا سودو نالو یسلاو هددموفم دالب

 تعوکحر و حورخ ندتعاطا هرباد كسوث سخویتنا

 ۰ یدلبا لیکشت هلقتسم

A 

 سود واو ستودوس هد ارتقا

 یرلتم وکح

 هرع | لبق

(YEA - ۸۷۸( 

 ۵ رکصذدک دن | طیص ییسلاوح هلا فا ست ودوب

 شالوبع وفو یرله را یلیح هلا یلود ناتاعشا

 ۰ ردو

 هب راح هل راد« د دنکفلس سا ودوت ی کیا

 ح روم ۰ یدلیا قاعفتا هلا یل ود ناس اکشا هرز وا كعا



 ربعلا تام ۱۳۸

 هب هن اب راب توی و ورايا هلا نوت دو مس یر ك اقاعتم

 دېش و نیت د ك راب راح رال هن اب رقاب ۰ یدل وا لخلد

 "درب ادیرل هعلق واس ونان ۰ راد دلی ام اه رل هعلق هل واتهاذ

 ۰ یدلیا هرسصاحم ید رهش ه قاب مرض نده دل وا هرات

 بوازوا تف و لبح هرصاح هل تمح یناتم لس

 ی الا ناسا شیلق یر انما ین هج واز

 هک دنک ی تاق یضت و د دشا یە ر صاح هکعا هل! زا یراظتا

 هدافتسا ندن رلتلفع صعب دل رای رقاب هرخ الاب ردنا ددر

 + ن وا قفوع هنطرص لرش هلا

 اوال ۰ یدا د ودعم ندنکلامیل ودلیابهدعب و روا

 چ یدل وا منم هن د الد قل ود سرف هدننامز ۱

 هدنساننا یم۵ راحم هلا اراد كننئانوب ردنکیسا

 گنسدنفا نھ ۳ E A س وسا ندنسا ما كنا راد

 حرجیاراد ندنکیدشوود هن راکفا الیتسا ییتکلع هلیلتق

 لاخد الا هن ورد ا عرب ردنا لب هلا ربع ز نولا و

 ثنارد ۰یدیشقک هن هزتقاب هرکصندقدقا رب هدنسهطر وا لوب

 «یدناالتنا ی یی رفا ردنکسا بقاعتمنتاف و اح ورح
 ه دن د الر هن اب دعص و هنا فا هنصتدتاف و اردنا



 ۰ رد روهظ دهد كل ود نمررق ْا رظ) هشاور ۰ صعد

 ۰ یدلبا روهظ هدا روا ئ هذم تشادرز

 رس ۰ یدیا فریش )#2 ) ر كن هناب رقاب

 Ei س وزا نالوا ترام هد رج سوقا روک ذم

 روم ود د زا, |J ما هد ۰ ردعقا و هدن رز وا ظع نم زا

 ۰ ىدا

 یا کف یار و شو نکا روا

 « ریدتا طبض اروا برج

 زو یدبنویلمرب رد اوز را یتسالینساكنهرتفاب سون

 نوایواح ی هبرح تام#* ویراوس كي زویکیا و هدا كب
 اود غ وط ه هناي رقاب ناڪ س الاب و ا

 یکم هدلو هنرزوا ا اکو د وا كه رط

 . ستراپسق وا یرادم> هرقاب ۰ یدلیا مسقن روسش یدب

 ییاصصا لاتف و ترح هدفدلا رخ ندم ع كس وندن

 رکسع ردو ك زوب رد ندنسلاها تکنو مايو هک راد

 هدنراربعم لراغاط ییهروک ذمرک اسع هلک هدا رانا

 نکیا رک ندراربع» وا رلیرولا .یدنا عضو هوصوب
 تاغلت ردف كب زو بودا فداصت همازمما لوس كب

 رال وا لک هد لو را رایرتفاب مازا وش هرلیدر و

 ندنفیدلوا یشر شات نو هل هل رف ی رزم اس وند نکل



Eربعلا تام  

 ساطا ۰رولّوا غلاب هسوفن( ۰ ۰۰۰ ) یسادعام

 كناشحوش هراز یهداهرفا یک یسهنکس كنراغاط

 .ردووجك یماوفا هنابرا یهدندالب دنه ۰ ردهدنح راخ

 ندنرافدل وا شا طالتخا هللا هیلصا هنکس رنو نکل

 هناغل نالوا بونم هرایرا ۰ نمهلوا نک یرارییع

 ۰ یدنل وا رک ذ هدهمدقم هرصتح تام ولعم قلعتم

0 

 او

 ایی ۰ ردهم ذو ان و هداےسا هناب رقاب

 ءار وام او * دز ار له _رص “اع ؟رنه دالب و سوما ور

 : :ردد ودح ها ایناقره ابرغ « اشکیسا ردق هساعا

 یرلیحاوت سوسفا روس ويب وراب هلیراعاط شوق دنه
 مقاو هدناتسکرت "مویلا هنا رقاب ۰ یدبا نداق ید

 ۰ ردرغ)ن اخ 2

 ندب امرح "یدنه " راسرف " ریدام " راد فای

 ۰ رارددودعم ندرلد را یره هک رار و هنل وا دع نطب رر

 یتمظع و تکوش هنا رتقایهددعدق هنمزا + ردهب دنزیرلتغل

 ۰ یدآ هد هاغوج رد یارع .یدیآ هیس تا ا



 شلوبع وه و رد فرم مزمن ) ۵ ۰ ۰ | ندنس هند ) o ر (

 ل رن دیا ت رےہ هن راف رط اب ور وا ۰ رو هلیشالک | یتیدل وا

 و كن زاد لوغم و راب ات نالند هارو ا

 مو و اراڪ “هو ؛دنفا وخ رلذ و ۰ ردش)اق هدن راتعاطا

 لصا هدنوک یکنوکو ۰۰ ردیرللصا كنسهنکس ناتسکوت

 بول وا ف ورعم هژممات هعیحات رلن ال وا بوسام هروک ذم

 ۰ را رد رابع ندس وه نویلم هک یادش

 ارش هل درک E فنر ا
 لاروا یرالصا ی ر صعد كسور و راع تا « رایاب

EFناو هدا وروا ادعام ندرلن ال وا توس  

 هک زر روک ندهروک ذم ما ییسهلج ناه كنيلاها

 یرادقم هدلاح یکیدعم كنهبنایرا ما نالو هداب وروا

oo ۱( 1۰۰۰۰۰۰ ) یماوقا لارواو ( ۸ ۰ ۰ ۰  

 "هراس ماوقا نالیدبا انثتسا نکل ۰ ردغلاب هسوف

 تعسدم ندنلتاسو هاب را یرادعم نص كنهر و لایق

 اه د )1۲ ek Oe ۱ هدا را سوف هل _:هح یرلفدل وا

 یکا و هداه ما ین ولم A كنو هک رون روک هدایز

 نانل و هدانسا دل لب را هرلع ان ۰ ردهداکبنایس وا ی وام

 كن وعش راس ناغفا .هسقیچات ؛یجرک "یتمرا مع



 را ی ۱۳

 . ندن راه دف نط وم ب وعش یاددنبلا یان هہلصا هنا را

 ۰ ردرشلیاب ردق هبا وروا هلا مردن

 ۲ اه یا رانا هلا روع نر سوتقا

 ریرموج راسو «رلیرغ "رلدناک "راولابلاغ یغوج
 اف و ا اخر رار «هسنارف یعدر رنو هلفلوا

 ۰ ریدلىا نط وت هدانایسا وایلاتا و ریست لوس وهدارس وسو

 هلتکر ح ندن رللصا نط و٥ هلا جردن هاو هک بم ما وفا

 نک فک راد نکر دک هعضا ومیرلکدلیا نط و هر ص*لا

 یرفدلوا نک اس تدم رر ردق هش رادو رک یاو

 صع) هد راتهح دیش طط سو هلا یلحاوس ه وط و عرف

 ۰ ردربشفار ی ا و

 ندلئابف وا كم رغاط ) نالا ۱ هملاعص “نوت و "هشزد

 هروک ذم ما وفا ۰ یدن] وا نر ارخ ومیراقدل وا د ودعم

 ردنا دانا نطو ی هطس وتء د لب رانامز قوح ك

 یرلکدلبا لاه سا ۰ رای دلیا تع نع هاب راهریخا نطاوم ه دع)

 « رددوح ومهیلصا تبسانم هدنشیریلصا نط و هلا تاغل

 ندایسا هرکص ندرصع یحصسب دالا لبق رخ روم

 ۱ ثكما وا هعشد ندن را هلق لوعم «رایاب هدف ناتنل وا درط

 هن رافدل وا شداعا تګ ندنرل هب راح هدنسلاوح اب ورو

HEیک مد وم نددلبم یرلت رجاه» كەر وک ذم ا  



 ۱۳۳ ایسا بش تانک یصر

 رح كن د الب ۱ ییح ا ر یرلنط وم ۰ ربیدلبا نط وت

 "یطارا یکیدلیا ۳9 كن رم سووا نالوا یساد رع 3

 ندرلعو وم هوا هرو ٩ توعش ۰ یدنا کا ردو هب هعسا و

 كنلابج هتسلیک هدنسدا و هترسکید نالند ناترادرس

 ا رف ۳ هدرلار وا ۰ رد شات ردو دن رلکتا

 ۰ یدلا یسعوع مان هار ۲ دوخاب "ناب را رارب یرلودل وا

 ساب را ۷ ردن ونظم ددل وا ا ندوب یک نارا

 ۰ ردکعد ربط اص هدرنع) تر

 "الاعت بولوا هعطاقمر ندنتکلع عدق سراف هنابرا

 ٤“ اب ریماب وراب لسبج اقرش "هنابح ردا ابونج * هنابرتقاب
 مویلا هکرد ایرا هام ۰ رددودسح ا ائراب ابرغ
 ۰ رددیصف نالند تاره

 ۰ یدا رولند هنابرا هاره و س راف د لب ادا

 فاق هوق روک ذم مان یشات ندلئابق راشتنا یرلهرکص

 یعبدل وا واخ كناطس و یاسانال وا دع ردو هب هلحد و

 سراف ؛یدام «اشراب ابناقره ۰ ۰ یدلیا م عل هدالب عوج

 هیلصا ٌهناب را و یکودا رخ وم یمحعت e ممسا هدد راد

 ( دنفاوخ و هویخو اراخ ) هنایدغص (  ےب ) هنای قاب



 ربعلا تار ۱۳۲

 تشکهدهددعتم عقاوم هلکشا فداصت هراتک الف ضمب
 اروم و اینولسنارت نالند لدرا یرلهرکص و راذک و

 ۰ رای دلبا رارف هدن رلبلا وح

_ ۳۵ 

 راب راو هاب را

 دوخا برا و 4 هربادرب وا یی هم دو دالب هناب را

 یا تعشذم ندنسهیلصا لئابق ی و و "یدنه راله را

 ځد سایرا هرایرا ۰ ردماتر توسذم هنطایسا كنهددعتم

 كنهروک دم ماهرز وا ردنا واتراشا هدهمدعم « رولند

 بولوا ندندالوا مالسلا هیلع حوت نب ثفاب یسهلج

 اب وروا هلیعثرپ كنابسا یعورف و دتع ههدیعب راتطقا

 ۰ رلیدل وا شن هنسد یخ حقا وم

 كمالسل | هلع حو هرزوا یعیدل وا روک ذم هدناروت

 حر و حم هدنسضا را راعنش" هرکص ندناف وط و

 یور یمهلج و مدمم حرب هده رص یراکدلیا ان ییباب

 نالی ریس وک هددمدع« كئفاب ۰ یدا راشم وا سشنم هنمەز

 ندعرافدرلب و هداطس و یایسا یسهدل وتم دال وا كنطابسا

 هدنرلا را یرلهلسلس كنهظ لابج هلا هیقرش تابالو



۲ ۳ N OE 

 تیپ ربع

 راباطر اوو رل وعن وه

 رګ هد دع دو هنمزا رنو ۰ ردکعد راراحم روغن وه

 ۰ رداد ودعم نوک ارا لئابف نک اس هدنلاعم .هلررخ

 ۰ یدبا مع هرانو د رهلسق نالید یاطرابق یدعش

 نالند زافناقو قانیحاب نوکسم هدنلاعت روک ذم رحم

 یراکرت یاطرابفو روغنوه هللا یرارابق ) ناکرت ) زوا

 زا ندنکیدتا شال راه را و رتموصخ هد اورا

 دنن رد هدفرش یر هلغلرا هع يکيا بول وا بولغم

 ۰ ردراشعا تماقا هدراروا و ترجمه هن رافرط ناتسجرکو
 . رایدلباب ردق هن راغاظ 23 اوت ید پر ید سه داف

 یرافو یزکیذ یاطرابق یغاشا یسبر یک رابق

 یربهدقم یعنا سکرح ۰ ردهفرف یکنا هل راما یاطرابق

 . یدا رونلوا قالطا هرریغرغ یهدن رف یلوک لاشاب

 ؛ رایدلوا دان ھا مانوا ید ثبات رابق یراهرکص
 ۰ ردیلئابف لر ضع وشموق هرباطرابق رایج روک

 دهن رافرط برع رار وغ وه هرکص ند راه راح روک ذم
3 



eربعلا تار  

 رله راع هدنرا را ناخ موس اج رانا نانل و ۱

 قلود ناخ زوعوا ردنا هبلع رارانات هرخالاب هلیعوف و

 ۰ یدل وا ضرفنم

 قرش هشاط رب ندرانوه مدعم رصع ىلا ندر

 تشهد هرلولسح هلا هاراک زواګ تاکرح هدنتهج

 ا اا روا ارو لوا تلاسب ناسا
 مو ته راغادط یرغض یانینا هرکتص تی و یوچا

 ردو هرزخ رګ ندند ودح نیح راکرت هیلع "هاش ۰ ردراشعا

 هلرللوفم یرلهرکص ۰راید) وا یلوئسم هب هعطقرب كوب ك

 یغوخ كب ۰ یدرسوک زو راهراح لناق هدنرلارا

 كندالب ابوروا و تع نع هنیرافرط بونج كناب وروا

 ۰ ریدلیا السا ىع“ لو رب
 ق ی یا یا رس

 یکیا وش رولنج ۰ ردرلشعا طبض تکلع وب يکيا

 ۰ رلیدتا هيس غنی وواچ یتکل

 دتع ږدو هح نده وسط هد ) ۱۸۸ ( هرح# ا لبق

 نو ا رعنا الدا ناوک ید را نالوا
 > نالوبعوفو كنالا ۰.ردرشل وا لخاد هتعاطا راد

 ۰ ردهح هل وا 5 هدسءدار مس یتایرا و تاحو۰

 ۰ یلاعت هللااشنا

۲ ۳ 773 E2 



 ۱۳۹ ایسا س باتک یجرب

 هناح وتف لوس كوب بول وا یلغوا كناخهرف اد شب

 ما ربا ۰ یدیشعا ی یل ود دربرب و شد وا قف و٥

 ۰ رد ورم یعیدل وا رصاعم هلا مالسلا هیلعت

 کیدا لو ییا پی ر ناخ

 .یدلوبعوقو هشد تابراحم قوح ك هدنرلا راهلمشادن رف

 .رو هال وا تګ ند را رعتسا هدتم وکح ما ردو مس شع

 هدنرلیآ زاب و هده ورق هرف هدد وم شيف ناخهرف یمایاب

 لامتا هونج ناخزوعوا ۰ ىدا رولو هدنعاط روا

 ساب نالوا یسدندم روهشمالا كناتسک رب هدراګ رات وا و

 هیلغ هنشادنرف ۰ یدتما دانا تعوکح .زک رم یرهش ماب

 ۰ رايدل وا عیطم هنسردنک یسیهكنما وقا ناتسک رت هدک دتا

 سقم ه يلا یکلع ندنعیدلاق لعوا تلا هدننافو

 تی فاش کیا نده نشر ف قو و وا

 ۰ رددلدا دع .یسانا بل هر قورت
 یراره نوع“ و نوحه یلعوا جوا كاخ زوعوا

 هن وط وروفس و هرکص ندک در وک هن رللا یدالب یکهد رلا را

 ۰ یدل وا حسام یرلکلم ردو هنرلف رط

 یا هدمبو ناخ نوک یلغوا هدنناف و كناخ زوغ وا

 تار ناسا سد یا نا ناب یک نخ

 دا یا( ناشاد لی دلو و و یکن دین فورا
۹٩ 



 رععلا تار ی ۱۳۸

N _ 

 رله

 0 زد سوی تمار یکسا ك كاا ا یئابف نوه

 یظفل دل رب یک یرلعما نالوا روک ذم یکیدعم یراع دق مان

 را ولن یهر وک ذم لئابف هدهعدق راصعا هدلاح یغیدل وا

 ۰ رد راشعا ریست نوه

 ۰ ردهرز وا فالتخا تابا ورنال وا هدنراتسذ رز وه

 نب ثفای یرلخروم زسنارف هلرایضعب كن راخ روم برع
 یا كنرادجو یی رفدل وا ندندال وا مالسلا هلع حو

 نل شربت یراکر ت ریثا نا ۰ راروهدیا ناب نکو دنا كرب
 رانا یر زوم لوغم ۰ رو هديا ۱۷ ات ند دال وا ٹا

 ییرافد-] وا ندندال وا ل ردا رب یک هدن رلمات لو و

 هجده تیاور ۰ ردرا وهدرتا ورهقشد .راروهتسوک

 ۰ رردد ودعم ندنعرف كنلئاف نوه را راتات

 نکیا نکاس هدنلابح یأثلا لصالایف لئابف نوه

 هد لر یراودنل و ۰ رد راشاماط هنلایح ناتسکرت نداروا

 ۰ رای دلی ا و يسد ناروت راس رو



 ی یا

 ۱۳۷ ایسآ اتک یجرب

 منا و هدرز وا لودحر لصفنم ند وحج یرهش هو

 یرارهش یرعص جاکر کو یرک ( ناحرح ) کرک و

 یسا را كتسکا تول وا د ودعم ندهرو ۳ دال جد

 8 رد)یم کش

 دنه یدالب ( + ) هنایرتفاب د ودعم ندناتسکرت دالب

 دلا و ناتا هدف ۰ ردا یو یلبح شود

 زود ر یس هب صو 2 ۰ ردعفا و ید زلد رها ءا ر وام

 ۰ رد واح یراوص فیطل “یر هاب لزوک ۰ ردهدلج

 - و رعم د زد هک رددنف رع" 9 روش لوسلا كّحا و وا ۱

 یظض ۰ ردهدنسلق رمش بذاح ليم ۲ كنا را نددق

 ۰ ردلکد هدننن روم یکسا یرعش ۳ ردم قح هی

 ۰ ردد ودع؛ندنسهفطل تاهرتمكناند دنفرس دغص

 د و درج یر هبعس تو وا یراح رج و نبات او ٤ هدار وا

 ۰ ی تعش رد 4۱ راک

 دنقا وخ ودنسخ ند هناغرف عها و هدنسدا و ا ریس

 ۰ ردد ودعم نده روم تاہم یر هبصو

 ناکر و رانا رحوک ر وف یسیلاها كنلامش ناتسکر

 E دات او



 ربعلا تار ۱۳۹

 هدنف رط یکنا كن وه ر دک ردن د راد ی ونح مرام

 مزراوخو ناشح د و ناتسراغط یو ربرع ۰ ردعقاو

E۰ ردطس و2مناتتسک رب یسیعکیا ۰ راردنا مست  

 (نوهس) ریس هلیلاعكنیرهن (نوه> ) سوسقاهرادوش
 ناتسکرت یسیصج وا ۰ ردیضارا نانلو هدنسددآ و یر

 شوق دنه یتسارا كناتسناغفا و نارا هلکنو ۰ ردیلاع

 ۰ ردا لصف ینهلساس

 * ردرهن ( نوح” )ریس یسیرب كننرارهن ناتسکرت
 ندق دعح ندروک ذم لسیح ۰ ردهدنغاط رول جرج

 (مزراوخ ) لارا لردبا نابرج هنتهج لاعت هرکص

 ) نوه ) سوسفا هدیسیر ۰ رولیکود هس ری

 هدنغاط رولب جرح ۰ رولند جد روما اکو ۰ رد رهن

 لیب هلام هرکس و نایرح یرغوط 4 رع ۰ ردرالحم یراق

 ندرلنو ۰ رولوا بصنم ههر وک ذم تر تالذک لنا

 ۰ ردراح رار قوچ كب هدناتسکرت د هقشب
 ۰ رددن دمرب و ملقارب هدنرز وا كنوهج رهنناشخد

 یراندعمزوط “تو رک " دی دح “ دروحال “توقان هداروا

 ۰. ردراو

 لرزخ .رحم ؛ هدنلاعم كناسارخ یدالب مزراوخ

 ندمزراوع دال, ۰ ردهدن رع لا ءار وام هاف چ



۷9 
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 ا ۱

 e ایسا س باتک یجرب

 رالع ضعب راسو ریغص یاراخ هلا ایریبس نالبئد ناروت

 لاح ٠ ی السا e ط اب اب تفور ید

 اقا نما فدا ا لیبی یم راز الا

 ملقا بودنج «رزخ رح لی یار ناب و زا

 لایح ؛ینیدالب هيس ور یس هر ےشا ندلاعم هيلع هات

 نم ندف رم توتح ۰ رد رزح رک یس ہبط رح اب رغ

 ا ۰۶ ۳ ناتم راب ات ۰ رول وا 3 ردو هلا بح شوف

 ؟ ردع مم لمم كم ۳ ز وب د : یس هحاسم

 ربع ر ع هدننهجح لامس یلصاح دف دز ٩ .لصا ت سفت

 E ال هل رایان ایل روا و ك لفارف و یدالب

 7 توج نر د ژلب هم هرم مزراوح ۵ كب رع

 .ردشىملواعفاو دوعص د زاد هژرس هن دم هن اغ رف هو رببک یار ی

 وس ۰ ردن رابع ندنفصار كناتس رابات یهووآ ربع رع

 یس هلقتسم د ژلب رانا هک ردص وص# هن رلتما رانا مش

 ۰ ردرو ل هل ءهاب ناب را نوکو و ی ورعد ود

 یسبرب بولوا ےسقنم هعسف چ وا یمهعطق ناتسراات
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 م ربعلا تام ۱۲

 لصف اوج دب

 یخ رات یلوا

 راروغ وه ۰ راد وه ۰ داسفا رعح کو ناتس رانا

 سودو افا ۰ ریراو هنایرا ۰ رایاطرابف و

 ۰ یرتتوکح سوءدئواو

۲۰۳ 

 یساضارفج ناتسکرتو ناتسرانات

 نددالب مقاو هدنرلنب كنیقرش رحم هلرزخرح یس هعطق

 ادتا ندنسهح رد ۰ كنسلاعم ضرع تولوا ترابع

 نورف 9 یرلیفارغج یکسا نوت و سرف و ۳ ردا

 ( لوغم ( ال وعنه هلا هرو د او یرلحابس هطس وه

 زایات دالر هنس هاچ دل ردبا EP هش را د رد ییدالب

 ییرلا را داد راد یکا وش ی رل صعد ۰ راب دلی ا قالیطا

 | ۰ ردرلشعا 9 رام ا یچیبط مش ۲ یار ره قدر هل اب ۱



 ۱۳۳ ایسا  باتک یجرب

 كنرف یر نددلبم هک ردس رسا نامز كس ولو

 ( 2۷۷ ) هرع#لا لبق نیننوطذا صيف ٠ ردهدنطساوا

 ندرلوزابنانلو هدنرزوا یتیدرداب یلکیه كو هدنځګ رات

 لیوحهاسلک لکیهوش نیط:طسف رص ۰ رو هلی الک ۱

 ارور ردو ۵ ا رود هرو دم ی AR ردا

 چ درد نوا كنرحه هدلاحینیدل وا شلاق هدنراد
 هنع هللایص ر حارصلان ةدنبع وبا هدف وراف تفالخ نامز

 ۰ یا رمص ۲2 3 الا و چ هل تق رعم
 :E نا 2

 "دم دو رانا روهد:تابرلعا ارحّومو کک تروص ۱

 قلوا ناهر هنأ رع ریحان ردا بارخ هدي و ۳ هراس

 حصو هب ربع هاک ر ظذ هلهح ون یتساناه و ضاها هرز وا

 ۰ یلاعت هللااشنا ردمح هلبزاب هدینات تاتک یکيدلیا



 ربعلا تام 3۲

 قا روا و راه زا تولوا ع وص وم ندساط هج راب

 ۰ ردشفنم هل رع" ر هکالم و ليلك او

 تاس كن هعلق و یان 72. رات درکلک دن رات تاک اعد

 هکردقوش ۰ رو هنل وا رع ندهضماغ روما زن یسهماقا

 یار ولا هدتف ورب لک اه نانل وا دماخا هدار وا

 ۰ رو هلمشالک !ندنراثایعیدنل وا نهسح و اشنا هلا ماوعا

 همالبسلا هلع ناعلس یرایضعب لرلخ ر وم سان تکیلعد

 هب دنهک نالوا اا ندنسام دو رے یربصع) و

 تاباور نکل ۰ را ر وهدا RA هراولامور هديا طر و

 كراولهکىف هج نالوا بیرو هلفع هګدل وا كندعقا و

 ندند زلب 9 ہن یرلم دەم یساروا ۰ ردا وا ند راثا

 ۰ ردشمک هن رد كراولام ور یرلهرکص هدلاح یییدلوا

 هر قو وکو درجه سس وی ناینلوا شه

 ماتخ هدنموکح مایا اللوقارف هللرشاپم هنسان

 فا ور هلبا a یان یکنا نان وا ناب هدالاب ۰ یدل و

 E نخ FES ید مرتب هلت سایه هدننامز الل وفا رو ایا

 كجەردتا یردصت یاورو هد هسا ی وص یکیدل روت

 ا ۰ ردوو دعط او *رآ دا

 سصع علاقو ان وا م ولعم ادا 3 ندنح رات كاعد
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 قم -
 EL ای سود را ی ی اور ی دا لاو CIS زن شر وی ری لا

ABOی ۳ ی 1 و  

 KAT ایسا س ںاتک یجرب

 برغ ندقرق هکرددق ( 46۱ ) لوط ۰ ردهدنمهیزغ
 5 ه دتهج ترع ۰ ردم دو ) ۳2۹ ( یطع ۰ ردد 1

 ۰ رد واح یرلهرج e ماط

 ۰ ردهدنفرط برع كنان یحشکیاروک دم لکه كوس

 هلکعا وح ییراثا رک ا نوئش تامدص تایرص طقف

a EYAلکه هردشلاق قاب یک ددع قلا ا  

 بولوا مدق ( ۱۸۰ ) یضعو ( ۲۹۰ ) یلوطلروک ذم

 ره ندرلکر بد ۰ ردطا_ هکر د ددع دلش ىلا یارط)

 او مدو ییا یر اض رف ی فعلا و
 ۱ : رج و ند را

 اود قوما كاکیه لوح وک نالوا صوسصخح ها

 هداز ندنر ؤا لکیهوش ۰ ردهدنسلفش بونج نا

 كوف نوجا قاج هن رزوا ۰ ردلماش یتعنص ناها

 یا هدنفرط یکا كرهحردو عوضوم راهچجرد هدننأات

 راکرد سر ددعیبلا قرف یلکبه ۰ رددوجوء راود

 ۰ ردمدق قع تلا قرف لوط كنسر ره ۰ رداهطاحا

 قاروا و هسعونتم راهزا یکهدنرزوا هل وا قاب ینقس
 هرا رظاب همن ھم و هب رع ش وه یواح ی هسیفن را

 یسوبق كاكه وس ۰ رو هل وا بج وم یی يطع تربح

 ۳ هع اق هوا یکەدنفرط ره و د ودع ند هاا بانک



 ربعلا تام ۱۰

 داش یعددل وا یروحاتاناوبح هدو ردنا عطف نواق

 ۱ ۲ رو هلي

 (۱۸۰) وهدنسو رش یاهتنم كن هعلف قاور نانل وا رک ذ

 هرو ص رب لزوک ۰ ردهد الخدم كاکهو هدنل وط مدق

 ۍداټ را هج رد نکل ۰ رولیقیح هن رز وا ندرلهج ردشاباب

 لروك ذم قاور ۰ ردشلاق ىرارثا بولیزو هلبا روهد.
 ران و هد)اح یعید) وا كرد ضس ددع انوا هدنک وا

 لود » هدنرز وا هدعاقیکیا ۰ ردقا یرلهدعاق زکلا

 ود « یدلیا ان انمود ابلوژو سوب سوت وطنا یلکیه

 ۰ ردولیزاب هلیف ورح نیت

 ۰ ردراو عبم وب یکیا هدشناح یکیا كرفاور
 قح هیمهنل وا فص و رار راک راد “رشق یکهدعب م وش

 4 را رذعرسحم هد هح رد

 هدام کسو کش و جہ یسبر كنان یکيا کید

 ۱۹۵ یلوط ۰ رد هدنس رغ تناح كفاور < ردعفا و

 ۰ ردمدق ۲۵۰ ردو هه واز نو نده وازر یّطرعو

 دوجوم ود کیا هدنو ۰ رولیدنک هان وش ندقاور

 ی نیز ؟هدنک وا ۰ ردم دو ن وا ع كندر ره هلع وا

 EB فراخز و هری ش وه وس # رھ لدو ر

 تهح كنان یکهدعم یر رد aR یکناوش ۰ رد ص هلا



 ۱۹۹ ایسا س باتک یصرب

 را ر هلکن ون ۰ ردهدنل وط مدو ترد شا یعلر و رج وا

 هب رام تراهم هجردل وا هدنفاصلا هرکیدکی كراشاط .

 درفت جوک ییهلصاف یهدنراارا رظان هکردشلسوک

 ندو E PATE یحا اهد ۰ رواب هدا

 y ۵ ان را شاط وس ۰ ردعوا و هدعف وم رد هد رم مدو

 هک ھا لقنو عطف ندا ر ەد دفا كىراح

 لوط هکر وبهروط شاط شو لوي ر مویلا هدنعلعع

 ه لر لا وح وا ۰ ردم دو 1 صع و )۱ ؟)یولع و )۷۱(

 هډ وا نویلمرب قلق «رارود (یلبح رخ ) هشاط وشران ال وا

 هرزوا قل وا لود اهد ندنعلقم هک و بلاح ۰ رو هل وا نظ

 نیح یعوح ندنغیدلنو هرکص قرەنلوا حارخا و علق

 . شاط یکهداروا و دل ربّشاط و ۰ ردش وا لئاز هد كب وسد

 کم a ر یرلفدن) وا له و عطف لص رک رد

 لح یەم سم و 0 ی رس دنهم ل رءامز کرد

 ۰ رک ااا

 نوز وا و عسا و اس نواق ددع یکدا ر 3

 ۰ ردد وج وهه ص وه دن دع لما هدب رلقدس 5 رد زاوتم و



 ربعلا تار ۱۱۸

 یهدب ورد هلغمل وا غلاب هبا وصف “هج رد قږ روه هد هم دق

 كنم رایناب هل یس هس ردنم رانا یکیدع“ كن همظع «هینبا و لک ایه
 ۰ روهروط بودا نالعا یتمظع و رد

 هلق رب ناباش هن وا دع اید یابه تعا هدکبلمب

 ۰ رد ورب*ولیک شب ترد یرودكنراهارخ «ردرا وهم دق "

 میم ندر هن رع, رانا دوج وه مولا هدنصا یر هنارخ
a ۳نوات ددع یکیا فّعس ندراجحا یرزوا هلا  

 هد س دسم لکشو قاور رب فلۇم رد ددع لاو

 همانصا یسر و ان ر N عقاو هد هذا دم لوم هلا ان ر

 ییا وجوک صوص# هع" یرکید "لو صوصخ
 ل هرا رظان هب رابه میانص یهدرلن و تو وا گی

 ۰ ردهددح رد كحهر و

a LNا روا تشهد یس رظنم عفت رھ  

 قلوا دنع هز ندور ژ لوط هکر دلام ءان لوس زر

 یکلکسکو و یللا زو ید یضعو مد كی هرزوا
 لاعم ۰ ردعلیاب ندرشاط لوس لوس . ردمدف قرف زو وا

 جوا یراود یهدنتهج برغو زوعط یراود یهدنف رط
 تندر ره ندرلشاط ۰ ردنرابع ند اط لوس ددع

 نال واهدنل وط مد )14۰ ( ۰ رده وان وا یلکسک و

 شا یسیکیا كفاط چ وا روک دم عقاو هدي طاح



 ۱۱۷ لا ی

۳۱۰ 
 تابلع

 ۰ ردېک ره ندن را هک ) ك ) و ) لعد ۱ یه كوو

 ی را عب ۰ ردهنسانعم «یداولا بر » هدن رلتفل هل اول هکینخ

 ییعهیدل وا هند انعه 6 ترلاتدب « دوخان و «. لع) وب ذه «

 ( سیل وب ویلیا ) یهروک ذم هنیدم رلینا وب ۰ رلیدلیوس

 لوفلع ۰ ردکعد « یمن دم كم » ER A ےیل

 هلتی-ذاک | ندنفیدل وا يمما كصخع ر كبو ےنص رب لعب
 ۰ داد كود

 “هدد ۳ ۵ دلم لامس تهھح كنه روس هم وقر هی دم

 ه دنس هغو د ر و هح رد ز و وا لیلا ص ع ۰ ردە دق

 :هدنتس هفیفد, رب نوا و هح رد یلا زو وا كيف رش لوط و

 یقارغح لس ۸ هادا زط و ۱۰۹ هرمد و ٣ هعسء و

 ۰ ردعفا و هد واسم

 رظع۱ كنم هع دق دالب بروس

 د زاد 4ا او ۱ یدبآ یدسا دهنارهح و تداهم و

 ی

 نالوا وو ندنعبدنل و و قدرط و هدب راهب ا٥ ۵.9 رم

 "هرم زا هرلع اب ۰ ۱ ا ۹2 دم دو لولم و یطح



 ل ا ۱۹

 جد ایونز هدکدشک همانش تاذلاب هلنا هرثک رک اسع

 قاتم و هدن رف دیک اطا هد های دق هب هل اعم هل رکسع

 «رهدنتولیزو هدراههراحم نالوبع وق و هدنراوح صج

 را یزمدت هلا سععت نلهروا»ا یدلیا تفخر

 .ترورض ن روصع هلکعا هلا دن عطف ندقرط رهو

 لع راز هلبا لاح وش ۰ ریدلوا راجود ه هساضمو
 طبص یرمدن نیلهروا هرکص ندراهلتاةمو راه را

 لد هنتکلع «یدردنوک هامور لردیاریسا یابونزو

 هلی ساطعا رصق ر مظعو فیطل كب هرزوا قسلوا

 را, 2 تفو یلبخ ابونزو افا قیلیاک یس هقفنو شیاسا
 ۰ ردشغا تافو هداروا هللا یناکدنز

 طض هدننهنس (۳۵۰) هرع#ا لبق یرمدت نیلهروا

 دماقا رکسع ن وی“ هظفاع كنسیحاو و لرش بودا

 موع# اب یلاها هرکصندنتد وع استور انکل ۰ ردشعا

 هدفد)ا ییربخ یرلکدلیامادعا ولتق ییهدوح وم رک اع

 ۰ یدردتاا تیرہ شو لتق یییاها كردیک همدنرارکش

 ها ا وا تیرخ هو ون کام کیس زارب

 هکدتک ندنغ دهل وآ نک ی-هداعا كشارعو قذ ور

 تفاطل و تمظم هدنادیم هرخالاب بوتوط زو هطاطحا

 ۰ یدااقیشرب هتشب ندرانا قحهدک | یسدیلصا



۱ 
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 N ایسا ER باتک نک ر

 رواش ندسرف وام هکر دم ولعم یاعوف و صوب للیاد مات

 نکرد از وام هم ور تارا هم ها )17( هر ۱ لبق ۰

 داحا هل ز ولام ور یرلهرکص بونلو دعاسم هروناش هنذا

 عناق وهدنرلارا هلروباشهرکص ندنداحتا هلرم ور ۰ یدلیا

 طایست همور تلاع كردبا هبلغ هرواشو نایرج هعطحم
 ءانب « ردشلوا قفوم هن راکت ید كنهراس لئابق ندا

 ( یسر هفرش تیالو موع) نیبلاغ روطارما هلع

 ناونع هنذا هد ها یدلنا, اظعا هنتسودنکا یناونع

 (۳۵۸ ) هلیمازا كنيلاغ ندنکیدعا لورق یروک ذم

 ندروک ذم مرات ۰یدلدیا ذباحا تنطلسكرش هدنک رات

 ۰ ردشل وا لوتقم هلیدصق ءوش كننکی هرکص هنس ج وا

 اون زا یمدصتوز تم وک دن هرکبض ند وا

 دل مدنو شعردل وا اتاق كنج وز لردا طیص (ش ز)

 ابونز ۰ ردشمر را هدایز نییکسا ی ,راا و هیشا

 ه هج ردرب كح هلند تنج *ه وم قتفاط) و تیرو رهش

 املا راشم ۰ یدلیا لابصبا هقارع:ا کلم دودح و

 هکلمر ناباش هنفالطانامز "هردان و هکلام ههسلف موف

 رب هبطخ روم و رونل و رار هلیرکسع هده راګ ره هکیدنا

 «یدنا رداعیهل و قیوشتیتس ودرا هلبا راقطن قالراب و
 بوی هنابط هتنفوفت هره وا كنابون ز نیلهروا سصیق



 زبعلا تام ۱۱
 ےس

 دو ر نااق ا زا لوا دعب

 لوقع یازفت ريح هدوروتک هدوجو ةیارع هب راثا

 یهدنح یرالوصو هدم هورذ هدنروص رب قجهلوا
 ندرا ر ره هدنش روم نامز " ییرادادعتسا و تربع

 یراکدلدا نود ات رصد هل رللاح ا نانل وا اوج

 ورک یسودنک ندکفسود یه رحم ضراوع و تک الف

 ۰ نا

 هدهسیا ےظع ییمهاو مدق كن یحرات ك رھدت

 لصا یظفل دن ۰ ردشمامهلوا مولعم هلیشال زونه

 هونج و هدن راو تازو رر هرزوا ینارع

 ندهقلاع لصالاق روك ذم ظفل ۰ ردد وح وم هد هيس

 یزف كتيلع نب دزه ن عد عا ن هنذا نت ناسح

 Ea شصت ندعو هشدم ۰ ردیعما دل مدت

 روک ذم هدر رات یرع یکیدردتا ان كمالسلا هلع

 بس و یعیدل وا یکسا اهد یسهدوحوع راثا هد هدا

 كش روم هدننامز مالدا هلع ناهس ته وا

 سا رص یموا شعا ماتظفا تسکاو دیازت

 ا ی و ارت هدر رپ ناتو
 ۱ و

 عدیعسا ن ) دن دا ۱ تاند وا ندنس هی رات علاقو



 ۱۲۳ ایسا س باتک یجرب

 وس ۰ ردشعا فال 0 طس وته قدرطر ند و ۰ ردد رم

 رکود دوح وم لو یکیا هح هعشد هدنف رط یکیا كه ر طظ

 ۰ راردعاق یددع یللا زو ۱

 E نال واد ودعم ندهر و كز رانا

 روظ بو ۱ ماط ر رلن زام سر ف وس ۰ را رس

 عاق ی ؟ برم جات یخ یک ر كرز بول وا ت رابع

 يلایتف رله اه ۰ ردع وص وم ه رز وا دع.ط ردرد رح وا و

 هردناباع ندهسدنه مدانص

 # دشش و ههنع ط وط د ضعب هدن را لا رو دم

 ,یتاربع ؛یډال "یرمدن ینامور "یناو روزا وش

 ,ضعب ندهروک ذمطوطخ «راردع وئتم هدنرلا را یطوطح

 . كن هب رعد" تباتک هدهسیایدنل وا لاصحما دیاوف هنر

 ۰ ردشمام دل وآ قفو» زوده نب ریسعت

 ۳ ردا رعص لاسم وو 11 یف وم كنهروک ناز هنن دم

 روش و رانا كنارع و تددمردوهرا هحرد وا هدعف وم هل وا

 ۰ ردندلا وجحا قح هل وا تج وم ی هعیع اند الو جد

 ورا فو قا دلها رجب رک نم ناسا ارو
 4 ما ووا ندا ترع ۵ ادسا لا 4 یا را راح و لاسم وو

 ؛ یهر لا وحا ندا قلع هنن رلذط و و ه.لصا ترحاه»
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 ولا تار ۱۲

 ) ۷۱ م و ) ۷۳۰ ( یلوط كاکیه ٠ رد رلقع

 یکلکسک و كراود نالوا طح یو بولوا مدق

 ر ص ماطر هدنفرط شیط كرو زم راود ۰ ردمدقشع

 میانصو هبرد شوق كنسيرره ۰ ردزوک رم رلکرد

 يافت ینا ضرخ میم تباهمرب هل رظان رد
 قا ور منصم رب یی هنرزوا كرد ددع نوا هدلکیه

 ماطر یواح ینصیکیا و طع یلکیه هدننوردیمهصرعو "

 ۰ رددوجوم فر لوجوک ر هدن ردص کر یدره و راک د

 رنروک کرد واح یهرخاف شوق هرم لوا رفروش
 هدن رژ وا یرره ۰ را مهد ابی رقت هن یی رشب ت ردو نعرا نص

 كنەصع طسو لکیه لصا ٠ زدعس رم نانا لاثمترب

 ثاکریدره ۰ رار دبا هطاحا راک د علضم هدینو ۰ ردهدش رق

 شون یرارزوا كراجات هلغلوا حجات رب ندساح هدنرزوا
 نرم * كرهوبم فیطل " لرلکص+ لزوک هلبا هرحاف

 ۰ ردوتم یعیانص نساحمو یواح, ییرلکش كراقاربب

 ۰ رددوحوم ه۶اق دوع ردق زو هدروک ذم راود

 هدنتهح قرش قاقزرب نالوا یواح خیر و رم له

 كنهشدم و دادتما ردق لیمر بوالشاب ندهرطنق كوبر

 ندزوشب كد هد ورد قاقز وُشس ۰ ردنا لاصتا هنس هط ز وا

 هرزوا ه زاونم فوفص ترد هک رد راو كرد هدایز



 ۱۱ ایا تب تانک یر ۱

 یک ہزوکر م حاولا کە د ران اس رف ی راضعب هکر دد وج وم

 هدکعا زارا تشهد هوجو هتریح راظنا فص فص

 هدننلا رلقاا توایرس هراز هدنرلعفوم هب راح یرلیضعب

 ثروم هنرارظاب هلا طوعس هنزو رب یللثم رللوتعم شلاق

 ۰ را ردهدعل وا تربع و نزح

 ترد اه ومو لوط یراصم دا رط زد وک لع

 كرا هرطاف ؛لراقاور ؛كرارصق «لراکیه ۰ رد ریلکنا مدق

 ندروصتهبن رم تمظع یهدنرلهس ردنم یاباق را ریلهد

 ضاها ۰ ردح راخ نددادع "و راد ترک یهدنراضامنا و

 ی سیف نت تم یار اف
 ۰ ردشلاف تولوا لصاح راتتتغ

 ضعب نطوتسم هدر هدر ) ۱۹۱ ۱ اد رلبم

 ییسدندعو روصت ییرهارح ها رک هرهدن را ریلکنا

 : یرلحایس ابوروا هرکص ندنآ .رلیدتا هشت هاب وروا
 یاشموبعت هلبا لمح 4ارعا تارطاح و باتفا ترارحب

 تابارخ و تحاسس یهروکحذم ٌةندم بولا هزوک

 ۰ ریدلیا اشام یس هس ردم

 روهشم لا كنساناش هسردنم راثا دوج وم هد مدت

 رخ جش لکه ۰ رده زا ضعب هلا ی کیر

 سر ك هم رع رانا کدام روت ی هدف زا و اسد “اہم
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 یلغوا سصیق هلغفل وا مالعا هرصیق تیفک ندنرلکدلیا
 هب هربصاح ی ماش روا لابس رالا هل رکسع یس وتل

 سوئیت ۰ رایدالشاب هکع ینیرغعض یرلیوق ندهّهاضم

 شیراکدروتک هلا وقارحا یلکیهملبا طبض یعلسر وا تبقاع

 لرد وم نارات ر وق ی دم هلکعا تا رخ ی رغس هلا مادعا

 ) 6e۸ ( یداغاط هفرط رب یهر ره
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 ۰ ردوهر ورم دم دو هل دمرپ هدنینهراد اب روس ره طب

 ۱ ۰ هرلح ٩° ۰ هصچب “هد ناد ب ار یصاع و تار

 مبما و ق و» ۰ ردعفا و ET لمم ۱ ۵6 ۰ دو بم

 ح ۰. ردهو وارپ
 كنس هم دو *یلاها و رزییطع یک هد ر 9 نامژ

 قلوا لیلد هن ردم لاکو تعنص نامنا یک ہد رام نف

 املا هدمه زا ی ور یس هس رد ۸م رابا بالا "یدابا هرز وا

  یدابا

 رکر د سره قوچ كب هدنعفوم روک ذم رهش



 ۱۰۹ ایسا دک باتک یجترب

 كمالسلا هيلع ىسيع ترضح 5۱۹(۰) یدنل وانبعت ىلا و

 ۰ ردهدننامز سووالیخرا یرلتدال و

 سو ور هننرپ هليا لزع هدنسهنس( ۱۱۲ )سو ووقف

 سونارغ سوریلاو لیدبتلاب دوا هد ( ۰۸ ) و

 ۰ یدل دا بصذ لاو سلو یطب سال ۳2 4٦) ( و

 كېلاراشمین و یرلمایف هیلص ل رایدومییاسع ترضح

 ۰ ردشوبعوق و هدنتموکح مایا كسئالب یعفر هام

 هنر قرەنل وا لزرع هدنګ رات ) 0۸۰ ۱ یطس سالن

 سولبو هد ( ۵۸۲ ) ۰ یدنلف نییعتو بصذ سولی و
 رومأم هنکلیلاو هبروسو ملشروا سوین ورتب هلبا لزع
 یعضو كنلاثت هلکیه .یهدعلشروا اللوتیلاق بول وا

 لالتخا دوملا نب ندنکیدریو ما هسوب ورتب نوحما

 هلیسهطسا و ابرغا سودره هن رز وا كنو ۰ یدلیا روهظ
 هلرهلدا هلازا هنوکتم تاداسفو لاطبا روک ذم عا

 دو ندنفرط دولق رصبق ابغا سودره هد ( ۵۸۱ )
 ۰ یدلردنوک هعلسروا هلرغلرادمح

 یسهیناو دیزت یتنارع كل “روا ابرغا سودره

 لغوا هلکغا تافو هد ( ۰۷۷ ) كردا تم هرثکت

 یتدم كنو ۰ یدلوا رادمکح هعلشروا ابرغا یعکیا
 نایصع راید ونه دننه وکح رحا وا بول وا per زوتط نوا



 ربعلا تار ۱ ۱۰۸

 - دنل وا سحیعبدل وا لخدم یذ ځد لرتابشا هدتمېت وش

 هرکصو شلدا سبح هلا بلج هیلسروا رتابیتا ندنفد

 تابش اهدهرمص وا ردنا یداصت هحا رم فارحا سودره

 شردن وا هدینارابحمالاب نغیدل وا هرزوا قم ندسدح

 یضم ندنعیدمهراتروق ندلحا تسد ییسهش هددسیا

 ِ یدلنا تاقو هدنس هنس ) a ( و دادتشا شف ۱

 هسو والبخ را یلغوا تموکح ررسهدنناف وكس ودره

 مصر یتسهزانج كنبردب سووالخرا ردنا لاقتا

 یالعو تلود لاحر هلا عضو هنرزوا ر رس نوتلارب

 یراقدلوا هدنسهقرا ینالغو مادخ و هدنکو ا كشعن تلم

 خاور هلر هرج یراوجو ناوسن هدنفرط یکبا هدلاح

 ۰ رایدلبا نفد بوروتوک هر هدنا هدا رشد هبط

 قالطا هدقدل وا یرادیکح ےلشروا سووالیخرا

 هلبا هنسح تالماعم یک نیمأت ییلاها بولقو نیسوبح

 هرکص نکل ۰ یدلیا بلج یی وع شناس هده

 یشیات سوا هلا سوف كالهاو ولس هدادبنسا قدرط

 هرصف ندنفرط لاها ندنکندلبا لد و ه هيه وع ترش

 هنامور یدو ید كنکلم قردنل وا صر لد اکش

 هرایدوم سوبووف و الجا هاو هلا لزع راضح ااپ



 ۱۰۷ ایا و تانک یو

 ناق هلا عر یس هج وز سود ره هرکصندن و

 N نی امو سرت یسهدلا و

 هردنکسا وهلیسارتفا انزر نع رم ردا روصت ند زامل ردلاق

 و ی اھ اناج مادنعالاب لا ها ور نیو راسلا
 ۰ یذابا

 هدک دنا فرطر ییس هسوسو ابق روح وکح نن د ره

 شعا هناما اد کد بولا هانتعا تند یطابضتا نما

 د راقح رایدوې راسو هدانز كب هنسهشاط نونابر نالوا

 هط اوو وددګ یلکیه رار هلتاعر رد ه هج رد رب هدهدن
 ۰ ( ٩۳۷ ) یدنا فیطات ییلاها بولق هلا

 یسه>وز یکسا هدک دنا ح وز هلا ع ممامدقء س ود ره

 كص ندنلتف بم ره ۰ یدیشعا لاقتسا و دیعت یسیسار

 لع وا داوتم نده وفم بودا بلج یسسار هش

 یکیا رکید رتایبتنا هددسدا شع! نیبعت دهع یلو یرتاپشا

 یتیرد ندنفردل وا نیماندسلو وتسیرا و ردنکسا یردارب

 سودره هرکصثدنو ۰ یدردشا لو هدینسیکیاباضغالا

REOهک رد وت دی اب تام یا صفت  

 نوا مع یسودره هديل روا نکیا هدامور رتابنا
 نونظم بول وا عیاشی رشت نالوبع وف و كنناعلعت» صعب

 هدلاح یرلفد) وا شف وا مادعا هک اے اب ران الوا هلع
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 اإ ۲ ی راح ص

 یقمراقج ندندب زنا ما سار وش ۰ ىدا ۳۷

 هردنکسا یسانا ك٤ رم هلا ع رع یس هج وز ییکیدلبا وزرا

 تقول وا لاه ردنکسا ٠ رایدلیا لالدتساندنلاوحا ضع

 هلع وق و هلسا ره هدنرا هنابما راب وییلق نالوا یس هکلم رمصم

 ی هر دکن ید كلو ورا قلا را
 ندنرلکدلیا ساقلا تنواعم و هیصوت ندارتاب وییلف نوڪ ا

 ۱ سل و وتسیرا هل را رضا كند وطاا تور نا رتاب ويلف

 كس ودره نکل شش وا نی هتسایر بص م

 وسا نود وس دانا راع قدی دزلاق و

 ی رلکحهدبا رارف ۵ سصم ندن رو دنل و هرز وا م۵ و منم و

 9 كسل و وتسیرا ظعا رح فک یرلف دل وآ تسد ردهدهربص

 6 لر زوج ند رلف رط موع هدم نع هلکه ه دلاصم درع

 عفاو هداح را هز انعم دو هل _:هح یکدلیا شید

 كس ود ره سل و وتسدرا ردنا بک فاو هد ردن

 نک رووا هدد دىر ارز وک یک ہد رسم زار هل را هل وک

 بوراب هوص یسووتسی را رهلوک هلی نایلعت كس ود رھ

 0 محطم تام هردو ندەلماعە و ۰ رایدلیا قمع

 . یدلوا لصاح دیدش لاعفنا ههردنکسا هلا



۲ / 

eی یا تا یا ی وو ی ی یا شا کت  EEاس ست  

 e ایسا س باتک یجرب

 ا رارف هنناب كدادرهم یرادم> نایناکشا سوناقره
 طیص " یو = ا س ود ره _ك قیر ۱

Lsهلع ءان ۰ یدلیا یا 7۳  

 قع ا وا هرادا ندنفرط A یتسایر تنونهک رايد وې

 كن راقالوق ندنکیدنا توعد هعلسروا سوناقره هلدعو

 ییحالص هنیصنم تند تسار هل-هتهجح تبع وطقم

 یییدا وا ترابع ندلافعا یسهلءاعم و كس ودره و یندد)ا5

 را نام E ناهاروهتیسر اسم ناسا نا
 تد وع ږیلشر وا توبعا اعصا سواقره هد ها یدنل وا

 تامازتخا ندنفرط سودره هدنلوص و نح ۰ یدلیا

 لافغا هلا هناقفانم تیاعر تقو زار و لابقتسا هلا هعظع

 بلیت هد ره RN سوق ره 3 یدل وا خم وا

 دی اعوانم واما وس یتاقلعتم ر اس و < نم یههج ور

 ید ندنر کد لب اس ییعیدل وا ی ناو ند راکفا دصو وس

 برع هللا بیرقت رب سوتاقره ۰ ریدر داپ هسوناقره
 نالوبع وفو نوخا كن و توا قجاق هنن اب ك

 هک اے اب سوناقره داکمک دنا كس ود ره یاروا هر اح

 ۰ ) 5۳ ۱ یدلدا لتع

 دنل رلعتسا د یی هتسانس تم وکح ردقن ره سودره



 زا ازم ۱۰

 شعاح وزت یعصهیسهدیفح كس ونافره یعحم کا لب دصقم

 رتفو یلبخ هنرزوا راتفلاحم نانلوا یداصت هد 4-دا

 10 ا اداس وتو غنا ندکیدناما ودرب راک
 هشاب یتمواقم نکل «یدلیا هعفادم یلیخ هللوق وش و

 لوتقمەرخ الا وب والغم هد رات (27۱) ندا روتوک

 ندهتروا هر ندر یتسایلماف ابئاتم سودره بول وا

 ایئاتمو یعرم یغنیدلوا شا ج ورت هل راکفا قمردلاق
 ناو هنس سل یر ز و مادع ال اب ی ران ال واهدنادیم نده ات

 هنر و ضرفنم رحم مت ابسوععا قب ندا ماود ور

 ۰ یدل وا معاق یتموکح هسدا ره

2 

 ورکس هسداره

 هرجا لبق

۱ ۱ - ۹۵۸ ( 

 e طرص یم کح ےلشروا كسودره

 یرادم <X 2 امد ‹ رده دز ےک رات ) 5۱) هک مدقم

 ییدر 3 یبراق الو ساو وسد را هدلاح یدل وا



 ۱۳ ایسا س تاتک یر

 سوناقره ۰ یدادیانیبعتیلاو هلرلجیجدلّیازف ندنرالغوا
 هرکصذدک دنا دوهع دیدم هلا امور هدنح رات (۷)

 ر هدنما سوخلام نکیا هدنصق كسوناقره راما

 هدنییقع هثداح و ندنغیدنل وا میس ها متفرعم صح

 ردق هنسهنس )٩2۲( هلکعا روهظ لالتخا ءدیلسر وا

 كسل و وتبیرا هدحرات وا ۰ یدلیا ماود لالتخا وش

 سونوغیتنا نانلوب هدامور بول وا یلغوا لوچ و کح
 هلت واعم نالي سوک ندنرلفرط راسرف و تعزع هیلسروا
 و مات دا یاهلا هج ید دوپ لس

 یردارب هلا لیازف یسلا و لیلج و یلعوا كرتا بتنا

 تموصخ وش ۰ یدلیا ماف هبرح هدنراهلع سودره

 یمونافره و طبص یعلسروآ سونوغیتنا هدنسارا هددش

 هرز وا قمالاق قاقکسا هنتسایر دوم هدر كرداتسدرد

 ت ورد وط دیس ودره هلا لمازفو شع ییرفالوق

 سودرهو لتفیسفن هدسح لیازف «ردشمردتا سدح

 یسودره یتموکحامور هرکصهاج وا كردارارف هامور

 نولیس نادناموق ندنکیدسا نیت رادمکح ریلش ر وا

 ریلس ر وا هدکل رب یسکیا هاب رکس۶ مور نالبر و هدتفافر

 چ وج ناق سودره ۰ رلیدلبا تعزع یغوط

 كعا یسک تبسانهر هرایدوم و قلوا رذیلوصح شيا



Eرعلا .تاغ  

 هکیدلبا دادنشا زدق لوا لاتف ۰« ریدلیا لتف یصاصتا

 ۰ یدش راق دن رب رم یراتاق هل رلناتسذا هلا راذأاب رف یک هدح دم

 هب هی لا وما نالوا دوح وم ه دنس ھل زد و کیه هیماوت

 هرک صادقده هلیماع تیروس كلرهش تویعا كن مض و

 ملشر وا یوناقره هرزوا قلوا راذکجرخ هامور

 سو وغیتنا و ردنکسا یلغ وا و سل و وئسی را و نییعت هتم وکح
 ۸0(۰) یدلیا تعرع هیامور باعتسالاب نیرازق هلبا

 ماود هرزوا هرادا لاح وش هننس چاقرب ملشروا
 نالوا ووا هب 4 راح هلراسرف هدنسهنس )۷٨( كردنا

 لکیه هدکدلک دولشروا سوزهرف ورکر امور

O e هو 

 شما رلیش لب ید ندننامدقت كرایدوم رار هلا ذخا

 وش كسوزهرف هردشهردنود هناغوص بو وصیلکیه و

  هرلید و ی و و بل مایع رجب دن رلدبعم و یسهلماعم

 هلتهح یراراد-تفا مدع هب هللاقم هددسیا یداک ضا كب

 ۰ رلیدم هان یو

 قاب هدنسهدهع كسواق ره قارادمج 3 (د>9)

 درلید و راسا ندنفرط سولو رصف هدلاح ینیدل وا

 اب بروس كولش ر واو نعت لعاع هن رادیسارس ماکحا

 ٤ رتابیتنا یک ینیدنل وا ۱ رحا هص وص تادعایم نوڪ ا



 ۱۰ ایسا بس بانک یجرب

Oردق هنسهلخادم كسر وقس یادنام وف 2  . 

 ۰ ردشلا هب ه را تڪ ی و وتسب 7

 هیم وب ی ریلس ر وا سروعس ادنا هد (2۸۷)

 اضافت سلو وتسیرا هللا سوناقره هدکدلیا تمنع هاش

 ندهیهو سل و وتسی را هددسیا ریدتک هننابكنهیموب نوحا

 ریلسروا ندنکیدنا فداصت هناسح قحهنقود هتسنما

 ۰ یدتا نصح هدرهش هلند وع

 ناب ساو وتسدرا هدکدتک هنرزوا هل رکسع دیم و

 هاب دع و راک تانعصت دلرداتوم و وفع تلط و ترذعم

 ییسهقاتاننعصت نکل «یدلیهراتروقندهذخاوم ییدش

 مان سوناغ ییدردنوک كندمو ارغوم نوحا ا

 دز a دیم و هلتهح ی راکدلب | درط رابد وم یر و اف

 نسحیرارادفرط كسوناقره هدهرص یکید روب هیس روا

 ا زد و هلع ا یدل صا اونا رد

 هلرارادفرط سلووتسرا بور سوک زو قاقش و عازت
 طض یعلس روا هبمو و نصحم و لوخد هلکه رارب

 ۰ یدلبا

 ید رس وک تم واعم وبا زدق هامجاقرب سل و وتسٍ را

 تصرفسوناقرهو هيمو ینوک تبسر مالارخا هدهسیا

 قوحك هلا دنهک و لوخد هلکه هل رکسع توروود



 ریعلا تار ۱۰۰

 باجر عقاو هدنتهج قرش كدر هدر وک ده فن و

 ۰ ردشغا تافو نکیا لوغشم هلا هرمصاح یتسهعلق

 هردنکسایمهج وز یتموکح مام ز هدننافو لردنکسا

 یرادفرط رایسدرفاتاذ هسیاهردنکسا بولا هتلالقتسادب
 سشر 4 هنهک سوناقره یهکیا یلغوا وب ندنفیدلوا
 یغنیدل وا ندناموف هرکسعسلووتسبرا یلغوا لوجوک و

 رايق وداص و ماقتا فیس لس قافتالاب هلبارایسیرف هدلاح ۱

 دا د اب تاراصتا وش ۰ رایدلیا ماده(. و و

 هدودل وا توقف هدنسهنس )۹ ۲) هات شا وا تایح

 تموصخ هدنرارا ساو وترا و سوناقره یرالغوا

 الو نرم هنرارا مالا تیام ۰ردشعا تد

 یناکدنز رارما مالالاب ینیرومآ یکالما یدنک سوناقره

 قل وا رادیکح هنن رارز وا رايد و وارا و كعا

 سلاو وتسد را هدنس هنس( ۱ )و داقعنا ص دن را هایم هرزوا

 ۰. یدلیا سواج هتم وح دنس

 كلم سوناقره كرها دادتما هطاصم وش نکل

 سل و وتسد را هل وو یعیدلا هن اع2 رس الاب ندنرح ترعلا

 دتم واقم سلو وتسیرا ندنکیدلیا برح نالعا هنرزوا

 لوحد داکیه دل د وع ریلس ر وا یا ند هام هل وا ردتعم

 . قوس كنهيمو ندنرارک- عرس امور سشوناقرهو شا

 و



 وا وانا سوپ د ا

 ۹۹ ایسا س ناتک یر

 ا نا لبم هرابف وداص هد رب هيا ندا روهظ

 یکهدن رلیصع نیح ران رف ین وک ماربد عقاو هدهروک ذم

 دن روا تیس مساحت ندتکسل رووا ایلنا نکاح

 تراتسح هیهظبلغ موتش هدنفح و ترافح هل ران و

 یرارادف رط هلی رعا ,ردننکسا كلذ لغ هام اید ریس وک

 ندرایسبرف هدولناقم ندیاتدحهدنرلنب موج#اب هرلیسپرف

 هراس رف هنداحوش «یدنلوا مادعا ضصاجما كم قلا

 اردا دیدشت هر ندر یتوادع .یهدنربهنایم رايق وداص

 دادتما رله راح تدم هنس تلا هدنرهنایم هرکص ندنو

 یللا یرلل و لر لیسیرا ۰ هدهروک ذم تاب را هکر دشا

 ۰ ردشل وا غل هرفن كی

 هنتموکح ایروس رلیسیرف هننرزوا هرو زم تاعوقو
 نانلوا قوس نداروس ۰ ریدنل و هد هلاغتسا هلتعجا ره

 سویناح ردتکسا | هب راحاب هد ر و ےاشروا هناواعم رک اسع

 یدو لبخ هنتیعج » e الا هرلغاط ابولغم

 تاهذ هفوخ یاری وتو ندنکیدتا قاعلا جد

 ندنرافلاحم ولوخد دعلشر وا زدنکسا بودا تعحردلبا

 لینک وا: یر یک یا و ناو اساسا رد نوک

 هد هلکن و ۰ یدلیا ما ادعا های را ودمک هاو رک د ردتا غذ

 ماود هلاظ« یارحا ردق هنس هنس )۷۰ ۱( تویعا ۱ تعانف



Î a ۹۸ ملا تایم 

 ید هرات وب هد ال و تدم ۰ یدردتا مده ی هعلق

 قل اا ید و شم وکح رود ندنکیدلبا هدهاعم دب دیش

 ۰ ردشل وا ییامز

 دتع ردق هنسهنس (۷۵۷ ) لاقشا تداعس لاج و

 لوتعم هلت دک« كالت یداماد ناععم هدانا وا تولوا

 ۰. یدل هوکح فلخ سوق ره لغ وا ندنعیدل وا

 ا س a ا هدننامز كس واقره

 تدح هعفادلاب سونافره ۰ ردشهالشاب هنازواحت هدن راح

 السا هدیرال ضعب كناروسو هبلغ هدرلدب را ندا

 یدا احاو بیر ینا: یهدنغاط مو راغ رد

 هن رابهذم كراقوداص هدننموکح رخاوا نکل ۰ یدرو

 ارم یهو دادو یا ل
 هدلاح یقیدملوا قفاوم هنشاد ییامن كنسهرادا ندنفب

 دسا و وتسرا یلغوا یدنسم و تافو هدنح را ( ۵۹ (

 ٠ یدایا لاعتا

 بولی هديا ٹیالو یارحایزادمهتسر سل و وتسرا
(VIA ۱هنس ودنک س واناح ود ردار و توف هد  

 ۰ یدل وا فلخ

 هد رله راحت صعب هدنح راخ ملش روا سویناج هتک

 هدنرلارا رايق وداص و رای رف هدنس هنس ) ۷۷ ۱ بوتلو



 اا س اس ۰-۰ 7 س

 ناتان و و میلست دن را هلن اع هل ما كسوربعد هرزوا قلوا

 سود هلیسهطسا و ایه نیا وا یو ر

 تادعاسم هدنفح نانان وب سو ر د هلفه وا صیلح ند دل

 قاوا دودعم ندنسهلج كنادعاسم وش و ارجا ریظع

 كرل دو ناوک دسرو د ودح ےلشروا ءو

 ۔هظفاح كندعلق رار هلاوفع ندرشعو هزج ینسەلج

 دن را ودنک یر هءاقا و نیت ثرص اما یرلکدتسا نوهس

 ىس علق ( اکع ) رسالت هنسهرادا و قافنا كلکیهصی وفا

 مار وا دن رزوا كنو ۰ یدلیا صیصح یتادراو

 ما زلتسا یتموکح كنان و وماظتنا تل » یرللامن كنسلاها

 هلو لاع ردق هنسهنس (۷۳۰) لرد ماقنو قئور
 ۰ ردشعا نابرج

 دیدحت هلتموکحام ور ناتان وهرکص ندهروک ذم هنس
 ندساب داحا فاش هدهسدا یدل وا قفوع جد هب هدهاعم

 یب بعشو لوتتم هلیدصف ؤس كصحم ر هدنمان نوشرت

 (ناعع» ) نویس ندنسهلالس كنابئاتم هنتسایر نماز

 ۰( ۷۰۶ ) یدلوا لوصوء تاذرب هاب

 ندیالیتسایرهش وهجیاهم هرص هرا یمهعلفملشروا
 ییداق* روذحو ندنعیدل وا یراذصحم مفوم ككيناحا

 ما رک الار دلت دم هد جوا ی لاها ناععم هل دصمم هلا زا

۷ 



 ۱ ربعتا تار ۹99

 یی واعم هلا رسا ید ی وک امور بو ] وا توو نکا

 هنتهوکح لیارسا قب یائانو یلغوا كنباقم مالالا

 ۰ ( ۱۷۷۵ ) یدردتآ نییعآ

 تحا روت یربد وم ربات وب هد وکح یانا كنا و

 « یدلیاما ود را4 راحهدن را را هلا سودیخاب ندن رافدقا رب

 یب د رم رع ندب رالع وا كنساس ۇر ےل ش روا سوديخاب ۵ رد الا

 هرابنات وب یس هظفاحم هعاق و فو وت هدهعلو هلت روص 8 نجر

 ناتان و هد اح یعددل وا ش نا تع نع هب دیک اطنا هلا میدوت

 وب « یدلجا هتراسح باب رارکت هدنرلارا رایکفلس هلبا

 ۱:9 ر ia کک دنتقاقر سودیخات یتادنام و 4 راح

 تاب هطاصلاب هلا ط ورش صعد هل وا مزه دل ر وص

 ھا ا هنس یادت ند ها ص »م تو ادب ۰ ردشلدایف هن راح

 هرز وا قل وا نه هد ها 22 وک رج نكد

 كسو رعد ۰ یدا ص وصح هن رلطفاح ناب و ی ه ظواح

 هد دک اطذا ه رکصژدک دنا س ولج س و رم د یکتا لع وا

 هلا نانات و نوا نیکست یددش لالتخا ندا روهظ

 نگر او آیات و ندنکیدزمیسوک اسعار هوافتا دوع

 ترا اتو اف رقم اس ور ءان ای راقدل واشعافیقوت قرول وا



 ی ۳۳

 ۹ ۵ ایسا ےک تاتک ۳

 نالوا .شعا تع هتک ااو یارفا ندلنناربمآ

 نادناموف مات سودیخاب نییعتلاب دنکلیلا و ےلش روا یا

 لاسرا هعلسر وا و قیفرت یا هرکسع یکیدرب و هنتقافر

 هدنرلارا هیلع ءان ۰ رلیدغعا لوبق لیدو هدهسیا یدلیا

 روتاقت نادناموق سورنءد ۰ یدلوبعوق و ه راح یلیخ

 روناق هدلاح یغنبدلوا شّعا قوس اهد ودرار هلرتیعم

 هن سوزعد ۰ یدئوا لوتتم نکردا برح هليا یناتم

 بوراتچ ودرار هنررزوا رید وه هلیسادنام وق سودیخاب
 دنکفلم هدرب هسا لرلید و نال واعبات هنس ودنک هلا یناعم ۱

 ییاقم ندنغیدلاق یلاقحا كمربک هنتعاطا راد كنتلاود

 هدکعا فطع هنسبلاوح ایروس یالبتسا رظن قلاراوا

 تنواعم و قافنا بلطو تعجامم هنتموکح امور نالوا

 ۰ ریدلیا لوبق قافتاوش هم ونملا عم را ولام ور هدک دت |

 یواح ییسق وا د فک نداذا هرایدوې ییموکح امور

 مدعم ندزلوا لصاو تار رینیدل وا شمزاب هسو رمد

 نکردبا برح هللا ودرا یهدنتفافر كسودیخاب ینا

 ییا هلکمنا طبض یهلشروا سودیخاب بول وا لوتقم

 هدنرامح رادو سودیخاب «یدلیا هماقا هداروا هلکلیلا و

 هارجایتنا كلتسرپ تی هن هلا یدصت هرلظیروشا كب

 هدانناوب ۰ رلیدلغاط هراارعص یغوج ندنکیدلیا رارصا



 ربعلا تام ۹٤

 ردشلا هنرادتفا دب ید تم وک صا ا

( ۷۸۵ ) ۰ 

 ق وا یرتراسحو ترغ كنرکسع و قاق
 هننلود هبکفلس یک یعیدلوا بجوم ییراهیلغ هنسودرا

 هد رص وا ۰ نا ها تع جد ییرهش روص عبا

 هداس كم زو روتابفا یلعوا كسخوتنا نانلو یادم

 لردا موج هنسودرا ییاتم هللا یراوس كب یمرکی و

 یضوط وزوسد و عفر یهرصاح نوا هعفادم ناعم

 نکع هلاقم هلدتهج یتژک كنعد هده سا یدلیا هجوت

 ۳ وا لر هلیکح ریلس روا ندنکیدلیا سح ییغج هم هل وا

 یتیرکسع هللا یاقم تقو یلیخ روتابفا ۰ یدتا نصح

 یروا ك یراهقباضم لرلیدوههلکقیا ماود هه رمصاحت
 یسعا روهظ لالتخا هدهنک اطا هدانا وا ۰ یدلوا دتشم

 هلغل وا یداب هنسعا مصح هتهج واننا رظن لر وتاہفا

 هدارحا ییرلدبا ول ردره هطاصلاب هلا ناعم یرورض

 لوخدهلکیه هنرزوا هحاصهوشو لوبف یبرللوا نفع

 ردشعا تدوع ه هیک اطنا اردنا ممایمده كروس هلا

( ۰)۷۷ 

 ی FE سو رعد ندا سواح هرکص ندروتابفا



 N ایسا تک اک یر

 ندقحا تاذ مان اسانس ندبج و تربع تاصصا و ا

 نانو هلا مایو هزاع ا ی ود دنکعاس هبا

 بوروا ییطباض نانو رب نانلو هدکعا ج ورت یتبهذم

 ترأ سج هثودح یموع لالتخار هدامو ۰ یدردا وا

 اردا لیک شت ودرار ایام هدلالتخا یانلاو شعر و

 ماود هه راح هللرکتسع و نرومام هیکفلس ردق هتنافو

 هنکشت یتموکح یدومر یتکرح ریش كناشاتم ۰ ردشعا

 جزوات ص وضع تمر ر نو نوا وآ اس

 ۰ یدلیا

- ۲۸۰ 

 ی ۱ AS ات ومسا ی

 هرس ا لبق

(ASE NAS) 

۹ 
 سس وم ند ندنعد] وا ندنساملماق ا وعسا اھ

 دشت هرکص تونلوا دات هلا مانوا تموکح نالوا

 ۰ یدلند یانععح هل داصت

 كن ود را ندا هن راح هل توافر هدک دشا تاف و اات

 ی: اردنا هدمع رد اعم اد و یلغوا یفلنادناموق



ER ۹۲ 

 یاد كس والنمو لوخد هرېش هل رو ی هن رزوا تا

 شل تند دنا لک صاعتا قوجا كم :ندیلاها هلن

 یساناو روک ذ ولتسلک باصتغالاب ینتادوجوم كسدقلا

 هدنما سوسلیف هع اس روا و ٠ دلا هرات تک ید

 ۷۹۲(۰) یدلیا تع نعه هیک اطا هلبا نیبعت یلاو ییسیرب

 اظءهدایز ندسخوتینا هذنقح یلاها هسیا سوملیف

 ۰ ا لاها دو هی یا ندنکیدتا تاکترا

 ها هدن را را هلکمکس لمك هحرد شبا هد هسا رلیدلس

 سویولوا كخوشا هنرزوا هعزانم نالوا

 دلال صا تنبلاها ركع یکذلبا قوس هلمتقافرنادناموق

 نع هنربلا كرا رانا قارحا یربشو زواسحم روف 0

 همد ندکدلیا ربسا ییسرع# کو لف ساک كز رايد و

 منم ندتاعر دتس مو و تدابع هدسدعلا تاب یراید وهم

  لکیهیکیدردتا ان هنر كحمدمیکیدلیا قارحا رارب هلا

 ر نخ رب هدحذم نوک رو رابحا هکلتسرپ تب هدیشم

 هعزان و تموصخو ۰ یدلیا رارصا هن رالزاغ و نابرق

 ماسلا هدنرارا قترا لرتتاب وب هلرایدوم تودنا دادتما ۱

 وک ندنعبد) وا شعرا و 4 لاس هجرد یلوصح



 To ایسا س باتک یجرب

 یرادمکح هیکفلس سفافم ا سخ وینا هدنخ رات ( ۷۹۷ )

 عضو هدیز, نم عی یتسایر تنونمک كرایدو هدفدل وا
 زوبحوا نوسان یردار كس والنم مظعا رح ندنغیدنل وا

 ارتشا یهروک ذمتسایر هلساطعا توشر شعوک هنزو

 باکترا رقلانف ولرد وارد نوا اضرا یسخوتنا و

 صوصح هنانوو لامها هدنامدخ سقم تس ۰ یدلیا

 دولس روا سخ ونا هلکعا لاخ دا هیس ر وایدنا وع و باعلا

 هدهد یعیدل وا مازحا رهظم ندنفرط هلج هع زعلا یدل

 ندا ۲ یکدر و كن وان س والذم قیاس ظعا ربح

 ندنکیدلنادع و هح وئدنا یتکحمدا أطعا تر هدانژ

 نکل ۰ یدلیا تسایر لاصحسا رارکت ا دعو وش

 فلخ هداشا یتییدع و هدکدتک هب هکبنف نداروا سخ وتلا

 یصر هدا سوخامریل هترو لو ناد

 هل تخ ودنا تقاعتم ینه وا تصد هنتسایر تنوتپک

 كسخوبتنا نوساب بوتسوک زو ه راح هدنسارا صم

 ریلس روا هژلدعج یکدتالرادن و تصرف زاما ناسا

 ارات وع هرکص ندکدنا یدصت هغلانف ضعب بونرو

 ۰ .یدتک یرغوط هندالب
 ندنساا وح سصع هدق دل وا غلاب هس وا رخ و

 یکیدروک ا یلاها هل ردم ریلس ر وا هک ضوط
 هه



 رعلا تارم ۱ ی یا

 نامز یراکدرو هلبتقو هيلع ءان ۰ رایدالشاب هفلوا
 نانلو هدننطساف را بول والدیم دعلاباذع رب شیاسا

 فطع ق راقح راظنا هنیراسشج یانا هسا راد وړ

 ندعلاق هدن )طاطا تحت قترا كن هلاطد نابالشاب هکقنا

 تلود اط ماط هگدلو تصرف رابدمهلوا دونشوخ

 ۰ رای داکح کلام هلت

 هک ویطسلف سخ وردنا یم وا هدنګ رات (۸۲۰)

 هرکص ندنادوم ؛هفلاطهلغلا ندندب سنافیا سویا یب

 دات دم هکر
 روما هحدم یرلقد) وا بان و هلاطب رايد وهب

 راسلح و هنسارا كبت سلح ررب هصحاوت یر هیسایس

 ۰ یدیا طو رم هسلح كوب كا نالو هدعلروا د

 راو هدیرامظعا رح ر هلا ون۶ تنونهک سسر هفامعم

 هنرلهياحور روما هدمه هیويد ماصم مه کیدا
 هنتموکح هیکفلس ۰ یدا راح ینتیح الص هلخادم

 هلفداصت هیابفر یار تنونمک هرکص ندن رابط و رم

 ا ام یخ یدل وا ارادی

 تبس هئودحت كفالتخا لوب كوب وشراق هنرلتلم رک

 ۰ ردشل وا



 NY 1 تا یا

 ندرلید وم ك ردا الینسا ربتوس سو یرادب دم

 «یدردنوک هنیرفرط اشرف یلاعو ص۰ سوفت للیخ

 قرار سو N و و

 سوت وغیتنا یعلسر وا هد ) 4۹۳٦ ۱ تولیحا هب راحت

 ۱ خر وب را رکش ۵ و یا و 2 هد هسدا یدتا رایت

 هلاسط) میلشروا تدم هداز نددنس زو كلردیا طیص

 ۱ ۰ یدلاق هدن رلدن

 ٩۰۷( ) سوفا دالسف یلغوا كریتوس سول
 نان یاروت ها حجج یدو یا رفت شعت هدنسهنس

 فورعم ود هنییعیس هجر ۰ رددمردتا هجر هیات و

 رد اچ وم هک وش تارو نالوا

 هدن راهرادا ریز لرصم “هملاطب یسهشاطلیارمسآ ی

 كدام تو لاب شناسا یک كون ر كنيرنامز هدلاق

 بروس عقوملا بك ليلشروا هدهسیا رايد ریک 4ا لاح

 قل ود هنکفلس هل نهج ندندالب یسهعطق

 درایدوم یرللوا رلبتسا زادنا رظن هباروا كن رارادم>

 ند رات مصع ا توزو یندراتحار یهدنرلا را

 ید راصر هلرتح كنهلاطد هدهربص یرزافدا را یییرلتم س

 تدعم هدنسا را الد یکدا ند رلذ دءهل وا قو وم ها رص ها ۱



Nریعلا تاره " ۱  

 اےک ا د اقر ل ا ا رھا ریا

 ٠ ردشا وا دع نک د هننامز (لوا یارادن سيس رز کا (

 یداصت هرورط د2 رم هدنسان كاکبه دوم ءدوداط

 یک ینیدنلو هد هب دفن تذ وا عم سو را | ندن رک دنا

 نوا یرلعا فرص ali وش هددنهر هر ورم كرهت

 . یدلیا اطعا ما
 هد ارادا تار ا ندنفرط یلود صرف سب

GCی ید شف ی  
 روما تویلدا یس یلاو همس روا هرکص ندننافو

I ESها شم هر  
 جرات وو دنیا یل وا هبارا عج م هرلذا

 ۰ نانرح هليو لاح دو SEF (4o4) نالوا یمالیتسا

 یش روا راینسالادعب یهزغو روص ردنك ا ۰ ىدلطا

 یب یاسور مظعا ربح هدک دلبا دارم یکعا ببر

 تخاطا یشسرعو لافتسا یردشکسا هیات سا

 ا اف درب اط غا و ود رد کسا نم کتیا
 یراتعد رش یاصتععرارب هد رح یاطعاهنسهلج و تمرح

 لوبق هدیش رتفاعم ندحارخ هعفد ر هدهنس ید هرز وا

 دوج ومهدار واهدنتم زع نی ریلش روا کا ۰ یدتا

 یی روا هد(44۳) ۰ رایدبا سوفت (۱۲۰۰۰۰) رلیدوم



 AY ایسا سک باتک یر

E 
۰ ۳۳ ۹ ۰ ۶ ۰ 

 هیلسروا بواب روو نواس لباب السا رسا یب

 ان ومسای 1 نال 5 یا لندن رلتع زع

  EE Eتاعوفو ندب أ تفسم

 هرڪ#لا لبق

(NAS A) 

 و رک :یلشر وا دک یره ل
 ارا ا یو واو لا و لعاب لاا

 ) ۱۱۰۸ ۱ هرع# لب و ندنکو لم نانا هدلاح

 یکیدلبا هداما هش راعدد نطو ت ارسآ یب هدنسهنس

 مالسلا هيلع رزع ترضح اد ندنرتدوع و

 ینیر هه فی مشتاروت هل عج یتسالع هروک ذم ٌهناط

 ناس هدننم سدقم حرا يکيدردتا رشن بوردزاب

 ۰ یدتسع وا

 هرزوا قلوا ادعام ندراوحو دبع نلتاوشا ع

 ریلس روا هدلاح یرلفدل وا ترابع نده ) 1° ۱

 ت رمش اہم IG كك م به یکاو تدوع



3 

A3ا ا  

 توسعه هلئاع وا ندنراقدل وا رفتم ندنسهلئاع هنکفلسو

 ۱ سم ناشر کلب لاد را راد الا
 ی ر

 )۷۰ ه) ریدلیا ے لس هن رعد د

 نا صرآ دن ام ترد نوا یم م الار

 یقاط رب كنيلاها هدهسا یدلاق هدنسالیتسا د كل ود

 يج وا نوا ردا وزرا ییسهلالس نایکفلس هه

 بیفلتلاپ هلببقل سوعینیلاق سناغیا هلا باج یدخ وینا

 تدم هنسترد شوغعثیلاق ۰ رلیدنروط وا هتموکح رر

 سوت و همو نو رگسع سم طرف م ندا تم واجب

 ییالیئسا یورو هبلع هدنرفرط ناتسدرک ارخوم و

 ردتتم ه هسعفادم سوغنیلاق ندنکیدلیا هح و هماشلار

 لخاد هنرتهوکح راد كرلولام ور ماشلار تولوا

 . (AY) ید) وا لڪمصم و ضرفنم لک لود هك تفل

 ۰ ردهنس ( ۲٤۷ ) یرلتءوکح تدم



 ۸ ایا س باتک یجر

 4 راح هلآسو ز وا ییرازو ه كن اه دیا تاکترا یعو ره

 هدنراوج ( یوص یصاع) سوزوا ۰ ریدروچ »,

 هدر و ۳۳ 2 سح وشا بول وا مازا راح ود 4 راح اب

 ۷۱(۰ ٤)یدلیا رارف هلرکسعزا رب سوبیلیف و تاف واقد رع

 مازا یی دسععم كس وسلیف ۵ رکصت دن و سو زوا

 2 وا یفعرص نال وا ض راع ره وکح هد هسا شعاآ

 ندوات هلاطبندنغید] وا عنام هل وصح

 كد یرالح صعب و شلاق لوط و یسهحور

 1 < دعا یک تر تصرف ز وا ین

 هماشلارت ها رکسع زار یم و رمد لع وا *ا وح وک

 .یدردتا ما د را یاوعد بورک

 یقداصت .هفاقشو قاف یکو كنتلود هیکفلس

 IL ایا رو ایفا او
 یعیدل وا شجا ها رهاش ر س اننا لرص هم

 نایک اٌشرا ناب رلشاب هب هل ادم هنس دیلحاد روما تدار

 اد یدو رعد هل. وس e 4 یلا وح وا یموکح

 ییکیا نوا نلعوالوح وك كا سوم رعو املا هت راسا

 .یدت ا سالجا هتموطح ررس یمویسود سح وړا

 A ندهروک ذم تاعوق و یسلاها ماشلارب



Aربعلا تام  

 یرالغوا كسونیمزکو سوبرغ هرکص ندنو
 ا ۰یدر و یدبا ما ود توادع و تم وصح هدن را زا

 زا هکدتک داف تاب نالوا er هدن را هاد یس هل اع

 عزو فالتخا عاونا وات ر بتلود هراذا و عاما

 هدک ی زوک تصرف هدهتوا هللراکفا السا ندنفدل وا

 س> یغیدلوا بیرف هماوق شبا یتموکح امور نالوا

SN tT 

 لقتنم هرالغ وا ندرااباب یمهرضم راثا .تالالتخا وش

 كسوب وس وز وا یلغوا كسونیعبزک ندنکو د اشا وا
 RT ۰ راد شت وط ه هب راح هلب رکیدکی سوکعفاسلع وا

 ودرا رب ندیکی هدنهیلع سوزوا ۰ یدلیا رارف ًابولغم
 رو هد نرخ اوا کک نوع راو
 ییمافو ضهب كءوع یا ثبشت هلیصح و لیمح

 ربا رب هلرس ودنک ینیا رسم وڪ# اب لاها ندنفیدل وا بحوم

 ۷۱۵(۰) ریدر ویدا رانلاب قارحا

 یخ وا یراردار اوج وک . ا

 ی ر رم رس یکیدتآ ریثکتكالالتخا سویلیف هللا سخویتا

 ریه ودرا ر بکر ندرلنو بو الپ وط هښرلشاب
 كناباصتغا و اظ هلبا قوس هنرارزوا راولایکیلیکو



 1۳ ایسا س .باتک یصر

 ندسیتک روا سخ وتلا یریخا حج وز كنهروم هرکص

 با سونیقزک سخویتنا یشادنرق نالوا شلوا لصاح
 هدنر هام تلد ىلع هاش ۰ ردود تاقر هن را را

 هرکصو تولغم ادتا سونشزک هده راح ندا ثدح

 نالو ویو رارکت باحال یودرا یکیدتا ریه

 ۱ ۷۳6(۰) یدلوا بلاغ هده راح

 تدم هنس ره رکص ندەبلغ هن ردار سونش رک

 هل ردار و ۰ یدلیا تموجحهدماشلار هللا لالعتسا

 "دیولاو هنسودنک یرافاخت هکتفو ایریس توشو وا

 ۰ رایدلیاےسقت یکلام هرزواقاوا هنردارپ هراس

 مس هر فا ها ود هرادا و تم

 یا E زو تموصخ هدنرلا را یی الوط دابا

 سوب ض هدهرص یراکدلیا مایق هرله راحت هل رکیدکی
 ۷۲۳(۰) یدل والوتقم هلردغ كنسبر ندنعابتا

 لصاح هدنرهنابم یرالغوا هدکدتا تافو سوب
 و وباهذ هن راکفا هدافتسا سونشزک ندفالتخا نالوا

 یا دلا دلو ساب تاتش 4ه را هب رز وا لکا
 هدنلا كسوکفاس یلغوا كس وم ا نزسشهلوا دصقم

 )۷۱4( ردشل وا .لوتقم



 3 و ۸۲

 مادع الاب یس تان ندنعردل وا نیما ندنلغ وا هن رزوا

 ماشلارب : یدتا ما لا مرگ ه.عاد هلا ا

 ۲ او نا رج و اود ا یسقا
 لغوا رکید نالو هرزوا تماقا هدهنطا كارتا وليف

 دتوکح رررس هللا بلج یسوب غ سلافیا سخویتنا

 ۰ رایدنروط ول
 هلسهطداو سخویتنا یتسهلاغ كسانسز اراب ولی

 وا بودا روصت ییمادعا هدکن وه 5 ندک دشا مفد

 را هلا هلراکفا تور تاکرادت ساتسز هدهرص

 لئاز عبطلاب یسهلاغو لوتتم نکردا بصخ ییسایشا

 مامز هللا در ییتالخادم كنسانا سوب ندسنفیدل وا

 نالوا یرعصم كتارا ولی یسلا هنلالقتسا د یتموکحب

 یکیدلیا بانر هرو نم بول وا یداب هل رګ یدصق ءوس

 اهدسوم هدک دتسا كمروحاهنلغ وا یی هموعستبرش

 ادتا هه هدلاو » هلنهح یکیدتآ سح یدصف ءوس مدعم

 هاوخان وراجان هلکعد «ع دار ا نس ینیرادقم رب كت رش

 یدل وا توف هللا طوتس هوبق یعددزاق دكرهحما یتب رش

EYES) 

 ندفدلتروف ندرکم كا سوبض سخوشا



۸۱ IE 

 لاها هنس ود را ماشلا ر نانلو قرفتع هد ور هده وا

 راو اسکا روک ذن یودرا : ودا ی تنی

 هداشىلارن یسهزانح بول وا لوتقم ستکروا سخوشا و

 ۰ یدل ردن وک

 تع زع اا توات روو ندنراسا سو رعد

 هدرا رادمکح هلاط) هرکرص ندک دا ترم وا طیص هنو

 هلرکسع ییدلیا كرادنو ج ورخ هل سادا تبار

 سوردناسکلاهدازرجات یه ردنکسا ندا موه هماشلارب

 یم هقناسةج وز ندنغیدل وا بولغمهد 4 راح هلا سانس ز

 اجلا هن ET ( اکع J ا نانلو هدد كنار ا ولو

 اا |

 جوز ی وز نکیا هدنن راسا ی ود نایت کشا نکل

 راعصا ظرع میظع هس و ربع د ۱ رات ولف یا وط نا ۱

SESروط لیح سو رعد هاکعا در ییساحلا  

 )۷٤۷(۰ یدتا تافو الوت هدارواو رارف هنرفرط

 دقع هلا سانسز ردناسکلا ارتاب ولف هرکص ندنوب

 . .رایدلبا ےسقت هدنرتسب نکلا ماشلارب كلردا ص

 شعرووآ هتموکح تک ید ویل لعوا اراتولف

 تناها یکیدشآ باکترا هدنتح سو رعد هدلاح یییدن وا
3 



A ربعلا تار °٠ 

 ) YI ۱ ندنفب دل وا طاسمه د زلب نانل و ۵ كن دن سو رعد و

 نالوبعوفو هلا داد رم» ندنک ولم نا وسا هدنڪګ رات

 ا0 تل ارج دكا علوا راو ترلفب هدة را

 ی دلم ن رهلا نيد ام "هرزح و رالح ضعءب ندنس هرو رش

 ۰ ید هند تل ود نام اشا

 تم رج هدنوح سودربعد نانل و هد زا دب داد رم

 تاسویرعد ۰یدلیاورت اځ د نک دوریزق و تیاعرو
 یدهجوز یکسا یتموکح هیکفلس هرکص نذنتراسا

 یردار كسو رعد هر مه ۰ یدیشلاقهدن دب كنا رتاب وليف

 هدکلرپ یسیکیا رها حوت هلبا سنکروا سخوبتنا

 هدیرح یانثا نوشرت ۰ رایدتیک هنرزوا نوشرت هلرکسع
 ۱-۷(۰) یدل وا فرطر یسهللاغ هلغل وا لوتقم

 یکلع دوم هرکص ندنو سیتکروا سخویتنا
 را هل اف و نت ةا ام دروع هنابلاخ وهبلع اب 4 وچ

 لغ © لا ودرا رز یلدوجوم كن ناسکس قاقتالا
 هيلع هنس ودرا نابناکشا ادا ۰ یدلبا موجه هنرزوا

 نشاط درا یکی وسو .هددیش

 داهرفنانلو یهاشداب ناب اکشا هرص وا هراکل زمستیسانم

 هل ر وص هناسمل ابا ال ندعدد) وا صنم هد اک رک ڭا



 ۷۹ ایسا س باتک یجرب

 یتسدمنسا كنيلاها هلیس هن الهاح یر كرادتفا یربزو

 ندکب زو بقاعتم یبشت وش ۰ یدلیا ثبشت هغعالب وط

 .رلیدحا ینایصعیاول بونالیوط هنتلا حالسیلاها هدایز

 نانل وا بلج دادتسالاب ندنانات و نانلو یرادمکح سدق

 قارحاو لتق هج هک اطا و ا یسو رعد رکسع

 تودارفتهر ندر یاهاندنرکدتاماّنلایطارفا هدامب و

 نالوا شارحاق هنسیلاوح قا هدنامز سوردناسکلا

 قعروط وا هتنطلس تحت یب یص ما سوٹ سخوتا

 ردتعم هتمواع«سو رد ۰ زیدتا سالجاو باج هرزوا

 اصلا و رارف هننسهعلق هیت داف ) ۷٦٦ ۱ ندنشدم هل وا

 ۰ یدلبا

 ییرهشهنک اطنا نالوا تنطلس رقم سوٹ سخ و تدنا

 ضعب كماشلارب و هیکفلس هدنلا كسو رمد هللا طبض

 ۰ یدلاق یدزلب

 تلغتم ر هدنمان نوشرت ندا ذوفن بسک هدهرص و

 هرخالابو هبلغ هاناو یرادمکح سدف هلتیعج رشکت

 نا وا بصع ندسو رعد هليا لتف یسوثث سخوتسا

 ۰ یدلیا نالعا ییلالقتسا هدکلام

 نکرد رون ییماکحا هدهیکفلس ثللاع روک ذم تاداسف

 ه دنهح هرب رج لی نت تارف هل ز واح ییل ود ناب کشا



V۸ریعلا تار  
 س

 اظ ضعإ یییاها هدست و سو رعد

 شلوا تیلوبقم رهظم موم انب ندنفیدراتروق ندنرلدب

 ھ2 سض مه كنّ ر وهج امور یم وکح كنو هد هسا

 ند رادمکح *هلالس هدهرصوا یثات ندقمالوا قفاوم

 -اسکلا نالوا شجا سوف داسفر هلا امدا یتغیدل وا

 یتکرح وا كص ر لاوحالا لوهح هدشنان سورد

 اس ورداسکلا درهتنروک نوفیوآ هنارعفا تناغور

 ۰ یدنلوا قیدصت هحامور یغنلرادمکح هیکفلم

 هبرخسع تن واعم كرا رادمکح ضع) سو والا

 تم وکح هدنخح رات ) ۷۷۱ ۱ و لتقف یسوب رع دم وصل اب هل را

 ۰ ردشعا طبص ی هنکفلس

 تموکح نیشن دنسم هلعاقجا و داحا كنبلاها هرکص هثس

 تسدرد هلا تیتعتندنکیدلیا رارف سوردناسکلا بول وا

 یکیدلیا مادّتسا سو رعد یصکیا نکل ۰ یدلدا لتق و
 فوفو یب هجهبسایس راکفا هدواو نوتفم هلک و شاد

 قجدسوا قفاوم هموع "یضم رنو ندنغدل وا

 تالماعم قس دلوتم ندهرادا یرکدلبا مالا هلنروص

 نالوا تنطلس رقم هلکعا بلس ی هبموع تبنما ندتم وکحم

 سو رد بودا ت مظع دارو ه دی رهش دیک اطنا



 ۷۷ : : ایسا بس باتک یجرب

 هدها ریاننا هلفداصت دن وات ءوس كترشع طرف یعیدلوا

 ۰ ( ۷۷٦ ) یدتا تافو

 تا یوافاد رسا غیا رها یار
 ۰ یدیا هدنشاب زوفط نکردا سولح روتابفا ۰ یدل وا

 یاسور ینیدل وا شا نییعت یصووهرونامفا هدننایح ۍسابا

 هدهسیایدشا مایف 4هراداییاص و روماسویلیف ندتل ود

 یسوپلیف بولا ندسنلا یتیاصو ًاربج سایسیل نیالکو
 هنالکشم هرم ضعب هلخاد *هرادا ۰ یدرخاق هنارا

 هو دهاعم یتموکحب امور هدهرص یکدلبا ناب رح هزفداصت

 ا سهم رج تیام تاقا ود ميکشلم هیچ قم هقناس

 هب رلتف رعم i EB BI بوتا 4 هطر وا نساوعد

 لاها رک زر ا صا هکعرو هد ہک اطنا یاوعدو

 م وڪ# اب ندن راکدلبا تدحو تنوشحمازلتسا نداوعد وا

 امور هدامو ۰ رلیدردلوا یتسیرب ندنرارومأم امور <

 یهثفانم یلنخ هدنرارا روتایفا سخوتنا هلا یتموکح

 نوا تاقیفحت ضمب یتموکح امور بولوا بجوم

 یاوعد ورندهب وا هدک درب وک و ام هش راف رط ماش

 سو رعد یلغواكسورتاب ولیفنانلو هدتعنا غ وا هلتنطلس

 تورد وا "یروناتفا سخوتناو تفرغ دما تارو وس

 «یدلبا سولخ هنتخت هنکفلس تموکح هلل ودا كتللاها



 رعنا تار ۷3

 یکیدلیا فداصت كنساباب ۰ یدلیا سولج سورتاب وایف
 بودبروب ےکح هدننامز كنو یتالکشم كتمزه و بئاصم

 هد هج رد كحهدیا برقت هماشلارب یتازواح كرلولامور

 هداج تدم دنس یکیا نوا نالوا دن. ۰ یدل ورا

 ( ۷۹۷ ) هدلاح یتیدل وا شمامهلوا قفوم هشيارب

 هللردغ كصحت مان سوروذ ورايا یرزو هدنخ رات

 هنناصتغاد كس وروز ورايا یتموکح هبکفاس بول وا لوت2

 ۰ یدک
 دطاصم دقع هلا یتموکح امور سخوتنا یصچ وا

 نهر یسنافا سخوتنا یلغوا وج وک تقو یکیدلیا

 هدر وک ذم 2.رات ۰ ىدا شهردنوک هامور هل قرط

 نا اهجوتم هه اطنا سنافیا بونلوا تبق هنیلحت

 دکل یتیکیدلیابصغ كسروز ورلبا یموکح هدکدلک

 سولاتا ندنرارادمکح یلوطاناو تمنع عل رس ریساپ

 ۰ یدالیا سولج هش وروم تڪ هلرلهناعا كسنموا و

( ۷۹۷ ) ۰ 

 راه راحت یلبخ هللا یتموکح رصم سنافیاسخ وا

 ه دجردكحهدیا لاصحسا هجا نسح یتامادقا ردا

 هنندصقم هلیعنم كرل ولام ور هد هدا شةروتوک ورلبا ردو

 التم نکردیک هبهیقارع "یلاوحو ۰ یدمهلوا بایرفظ



 Vo 1 اسا IE باتک یر

 هد را سوس سفت : ییوب الا راکفا A دعا

 یناش ر دوش كس وتا ید روهج ام ور نانل

 هعزانم وس ۰ یدلما نیر هزاره هد رغد “ا ر هرم هکح

 هد ) ۲ ۱ 0 وو ریحان یه راج هدا هدا دادتما

 هلغلوا مزبنم یرکسعو حورحم سخوتبنا بولیوط
 رحم هدهاعم وش کردا قددصت ه دهاعم شا ر

 ردق هن ريع اط یراکح ند ر وش راق س ودر و یوکناتسا

 اتعا نحت ولتلک و هلرت یعاوح )را :نالوآ .دتم

 ۰ یدلبا

 اروسهن رز وا تئاصم یکیدتا یداصت كس وتا

 تولاقهدنلا رال ع ضعب ندنکلام ناربا هلا ایماتو وسيم و

 تموکح هدهدایئراب و لب ندا نایصع نالعا هجدم

 باا دا ود DN وشو ۰ یدتا لالعتسا ۳8

 (۸۰۹) سخوتنا هنرز وا هیلام يطع ترورضیکیدلیا

 نالد تاما بول وا مقا وهدنس هعطق ناتسر ول هدنگ رات

 ۵۵۵ رسص یکدلبا بصع یسهشم تادوح وم درع 2

 ۰ یدلوا لوتقم هلسوعه تتکلم لاها

 ران یلخوا هت رب هدک دشا تاق و سخوتدنا



e r ی KO RO Sr 
E ول و ۸93 و a Tt Fe iF 

 رعلا تارا ۷

 تاداسف ۰ یدلیا حالصا یراقلانف ضعب راسو هلازا

 هب راعس لئاوغ بولبدا فرطرب ردق هبدجردرپ هیلخاد

 ۱ فا ازاد لود کل نیکی دانا تلخ باک
 وع تم نایناکشا نالوا شعا تسدرد نیلالقتسا و

 هن رزوا نابناکشا ردا مج رکسع كس زو هل دصعم كا

 ۰ یدرو
 تئارح هب ه راحت هن رز واهرطاحم یکیدتا س نکل

 ییفوقح كنتم وکح نابن اکشا هدنګ رات ( ۸۳۰ ) بویمهدبا

 هرزوا لالقتساهدنفرط هنازفاب تالذک و ۰ یدتا قددصت

 ا یھ اخ بای ییتنمتا با ودا ام رفت
 ندنهدمهل وا قفوم هغماق هدنروص قجهلوا قفاوم

 ۰ ( ۸۲۸ ) یدلوا رو ه هلاصم هددلکنا

 سویل: نانل و یرادمکحرصعسخوتدنا هدهرص و

 ندنکلام هدافتسالاب ندل التخادل وتم ندنفس رغص كسنافیا

 ابریسیلیک نالوا شعا قاحصلا هرصعو قاّرفا امدقم

 ی وا شلنا م هد (۸۳۲۶) یتیرتکلع ننطسلف و

 یتیراتکلع ایراق و ایکیلک طو رم هنتسهزادا صع هدلاح

 كسنافیا هدقدشالفازوا ندهاشلارب نوا رست ید

 لردك هلکعَسا ییکیدت | طیص یتیطسلف لا ارس 3

E۰ یدتا البتسا را  



 ۵ ایسا ب باتک یر

 مع اب هلی را هط ماو یرلیضعب ندرکسع یاسور هنیرز وا

 «یدل وا توف هد (۸:6)

 شب نوا سحوشا نهج وا ردارب هرکصخدن ون ۱

 دیکفلس ردق هتقول وا * یدلوا نایکفلس هاشدای هدنشاب

 وش یددع ۰ یدشعا برفت هضارفنا هجرد یلود

 ۔ وقولا رشک هدنحا هنکفلس لولم تاذو ۰ ردسخ ونا

 هدنس ولج هردنادر روهشم هلتلا سب و تربغ و تاع

 دن رات الو سراق شو ادم ین ول وم ندنرا ردارب

 لالقتسا نالعا یافحصسالاب یخ وتا «یدیشلیا نیعن لاو

 کا قلم ار دداا رها و وا ل

 رانا هظح الاب ییرتسفام ۇس ه دنر والغم نیح یسر ره

 ۰ ردرشعا

 شلنا مایق هنملع یصم هدنس ولج تیاد سخوتیا

 یهلئسوا یراهلئاغ ردنکسا و نولوم هدلاح شدا وا

 ندقدل ردلاق ندهطروا رنو ۰ یدیشلوا ببس هربخأت

 تاحالصا ضمب هبا هلازا نایصع یهدنرارهش قارعو
 سو را خخ ھم هرکص ندهبح راخ و هیلحاد

 تولغم هرکصو بلاغ ادشا هدهسبا یدلیا مابق هدهنلع
 ۰ یدل وا

Eندا د هنکلم لحاد  fیسوُدخا یسهداز  



Nربعلا تام  

 هل یکی رک كسقاره هدنریمع كن وب ۰ یدل وا تولغم هد هب را

 ش واو ندنکیدسوک شاپ یربا لرلتعتا هدهد: اطرد

 ا: رو نالوایسهبرم كلداسف هدکدتک هباروا هلرکسع

 ۰ یدلکح ی وط هد ا هلاقمالب ةر يارا , ساد

 یک هدنرلهر | هلیا سفاره كسوعتیلاف هننرزوا كنو

 سف اره س وعذب اچ 1۳ ۵ رخ الاب a2 ادادتما و در تم وصح

 قره وا تولخم ساره نک دیا 4 راحت هدام و ودا هلا

 كس وعشلاق هده زص وا ۰ ردڈ جاق هند راعاط ناشد ۳1

 هداما نک ۰ یدلیا فلت یدرطسع صع ندا تقع

 زواص ۳ e ندنشدلاف یرادتفا كحەدا نرم کیت

 هح و هدایفارت نیزسع) وا قدوم هد هدافتسا ناک و

 ۰ دل ر وم دا A۸) ( تودا

 هدنیلع نایناکشا قترا یتتوق سوقییلاق سوکفلس

 ی هد رانالوبعوفو هلبا دادربت كشرا یصک:ا لامتسالار
 شروف نه راتسا هرعصاو شالوا او واع مد

 ۰ ردشقیا تاقو هدنسهنس (۸ع۷) هددسیا

 سوکفلس یصج وا لغ وا كوب هدننافو كسوقینیلق

 بقاعتم شسولج بول وا تنطلس نیشادنس سوت وارس

 عقاو هدیلوطانا هد هسا یدلیا ثبشت هراشیا عفا هنکلم

 داف نا ید هدر هناسم نیوکشق هدک دنک هننلابا اک رو



 ۷۱ اه او ی

 قاغا هلا سلفاره سخوبتا یردارب سوهینیلاق

 قلع داره فا راد لوطا) ترش وضت ا
 یاد شما ندید رلیدنحا كن ره وروم 2 هرزوا

 تنوا عمو تتفاوم سقاره ندنکیدتسیا تن واعم نوا

 سصعم هل ,:هحس ی رام هرایکفلس رال 1 او یکیدز سوک

 ردنا لیم ه هطاصم را ورب وک

 دیکفلس هنن یر ماشلاراو یلوطانا كنهروک ذم ثلام
 ۰ رایدایا عبا 9 وکح

 0 رط تل اف نکیا od قھا رم زوم ساره

 توروشود هنر کا كالم عیضو اا و ی

 رویهدنا باح ا ییسامروط تحار ید قاصتا هل رش

 س وعم لو كس وعذلاق یتودنک الد ىلع ءان ۰ یدیا

 یهدنرارا هدنا هدا روصت ییلالعمصا كنا ید .

 لكنهر وال ولم یسب زا هم روا هجا هر تم وصح

 ه رفنا هلا را ود را یراک دسا مست و دازیسا ندنعا-طرب

 یه كسوقشلاف «رایدخا هب را لد ر :هدنسیضارا

 هدنسارا یرکسع كساره سخوشنا ًابقاعتم ۰ یدلزو
 ی دن مشق ارو ی بدنیا زوم را

 یناناکشا هرکص ندهطاصمو سوغیثبلاق تودا لوبق

 هددسدا یدک یتارف هل رکسع هرزوا قلا هتعاطا تح
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 ا ۷.

 () هنایرقاب بوقچ ندندب كنهیکفلس تلود هرب ندر

 نانلو یسیلاو هداروا كسوئت سخوشا یسلاوحو

 ناتسنمرا وتاکشرا ناکرک و كس داسا قا و كس ود واب

 (۵)۸) ردشلاق هدنرل القا و طب «یدایا كسيماسرا

 هوم ال هم نع هب هیکفلس كلاس سوتک زوا

 ا ی کو یکیدتا هج را هحراب و

 «یدیشجاق هن رافرط یلوطانا سوغینیلاق س وکفلس یلغوا

 -وروم تلاع هرکص ندکدتا تدوع شوتک ز وا س ویب

 امور بولو تلو نوا كمروتڪ هلا یتسه
 ۰ یدلیا هناعتسا هلتعجام هنسلح وب یتهوکج

 اس ودایف ندنسارفا یک دلا الم باوح ندام ور

 حج هلتهج یتیدل وا رهظم هننرهاظم ید كت رادم»>

 توش ها ود نانلوا نییعت هنتمدخ هل و یا

 هلفداصت ه هنطروف لتدشار نک ږ دک. یرغوط هنکلاع

 هژمدآ چاق رب یس ودنک ندنعیدل وا 7 و ق ا ود

 ۰ ردا هلت روف

 هرم تعوکح كنراتالو ماتشلار و یلوتطانا
 هلیاهناعا نالوبع وفو ندنرلفرط یرلیلاها نانل و هدزملع

 موس هر زوا توش اسف ی هیلاو ماضلار سوغا

 ۰ یدل وا تولغم هد هدرا. یدلیا

8 



 9 ایسا س بلتک یجرب

 نوا ی ره راب سالا یییراکدتا تعب ۵ باس و

 .هرشمش هدمه یسهج وز مه بودا هج وت هنفرط قاع

  سخوشا و س وکفلس یرالغ وا ددم هدلاح کک

 ریدر ل یک دود یفیدد ]وا شعا ی و درط هلا

 ه ددیک اطنا اغوا شوط یک رس

 ییماقتا كنراتح یکیدروک هسا سک ذ وال ۰ یدلبآ هماقا

 سخ ویلا هدنرافرط سوزاس هرکصندنل وص و نوعا ىلا

 ن واش ىلع وا كوب هلا س داسد ضع مع اب الا ىس و مت

 4 دیک اطنا تب ودا طرضص یت تعب دحا هر وتلا

 اغوا و یههحوز رد تا سخ وشا هاتم ع

 ۰ ردشمردتا لتف یسیکنرو ارخوم و

 فا نیو را رم
 هک نالا ی هعف و و سوتک روا ندنغردل وا یسهربشهگ

 طیض یکلاع نالوا حبات هننلود هیکفلس موج#اب هلرکسع

 یلع وا لوح وک شیت دود ۳۳ ب ودا لتف ی 5 دوو

 هداج تكنسانا یاب ندفلوا موصعم لفط سخوشا

 راد دنسیلاوح لیا ما ینا ندنغیدلوا لخدمیذ

 هلا بصن یلاو هماشلار در هدنمات سویتناسق و

 ۰ یدلیا تدوع هرصم هدنسهنس ( ۸۱۵ ])

 تالاع یکهدنرافرط قرش كنارف هن رز وا تاعوفوو



 ربعلا تار 52۸

 لارنت یلیخ ید وفن ندنکیدلیا مازولا یتسهناسفن ظوظح

۳ 

 7 ا نوا هداما ینیفوعح ه دز زاغ و ز هک دو و رد كس

 نیک رب و دل ردنا مایفتادلاب هروما "هراد | هرکض و

 یدلیا هرصاح ییرهش نوشارب كرد هلا اعودو

 یکیدلبا مو نک دد دم رز وا ندنرفرط اتوا ر هدهسنا

 هج وت هنسا غ فرط كيلي موربوقارب یی:رصاح هلت ۳

 :یدلا ههرصاح تڪ یتیرهش السبيس هل رک یدتا

 ندننافو كسوکفلس یحرب یر وک ابقارثو اینودک ام

 هفتم هرادا تولب را ندنسهرادا ییل ود 0 هرکص

 a TE رو از هراداوش هد هدا اشنا لیکشت

 یسالوا یلاخ ندما ودهقیضت ابرح یتسیلاها رتموکح وا

 ییراعدق طابترا نالوا ه هنکفلس تلود یراولاسیقارت

 سحوشا كنفارشا ندید روش ود دن وزرا هداما

 تحوم عانا كنسلاهایرهش رلسدس یراتلاخد هسوئت

 ؛ رزبدلیا ملبق هیخوبتا يروا

 نالوا یلاها روفنم یتیرهش سوتلیم هرکص ندنوب
 نالوا هتسانعم هلا لاها ندنغیدلا ندند سوخرع

 ۰ ردراشعا هوالع هنما یظفل سوم

 كنارف نکیا روشارغوا هلراشیا وا سوت سخوشا

 را ندتعاطا راد یلاها نالو هدنفرط قرش



 1۷ ایسا -- تاتک یر

 هنرارز وا یربراوس و ه رع كنعد هدنک وا 21 او

 فولأم یرلناویح كرایراوس و هع ندنکیدنرو
 بوک ر وا ربا رب هل رلمر وک ییهشهدم تایاوبح یرلفدم وا

 ا لاعاب یییراهداس كنس ودرا لاغ و تعحر هب ورک

 كیرکسع لا موحهلاب یرکسع كسخوتا تاد

 (۸۹۷) رایدل واتراسا راتفرک یرلبرارف و لوتقم یغوح

 هدر هب را نالوبعوف و ردق هتف ول وا سخوشا

 ییالوط ندعطع هل وش نکیشهامروک یزو هہاع

 رالف لباقم هینامداشو حرف نالوا ناباع هدنرکسع

 تق ور ین یتا وک كنهبلغ یغیدنا زاق ه دیس هب اس

 ندرالمف هبلع ەدە راحجوش ۰ یدلی وس ییغح هیمهد و وا

 ۰ یدلدا ه والع یرلععر لف زدگی هاکعا باف

 ناش هتم ضصعل هرکص ندهبلع و سخوشا

 هد كس وهل دال ف سویلب ندنغیدل وا رهظم هرادتعا و

 یدل وا قفوء هدادرسا ییرهش قشمد یعيدل وا شما

 سذم وا ندا ناصع نالعا هدهعرب هر ص ندن و هده سدا

 ه را اب هلت رد سوسقار 32 دابا قوس دن رز وا

 ودل وا وه هال ) AAY ( هدنس ودنک و تولقم

 هدنناف و كریتوس سحویشا یساباب سوئ سخویا
 ا تو وزار ۰ یدروط وا هنر رس هیکفلس تل ود



 ربعلا تار 5

 تاکرح نوعا لاخدا هدتعاطا راد یسیلاها ایلقاره

 ) راکدن وادخ) اذ هد هسلا یدالدا تاش 44 ام

 هدرا هنسالاها ایلقاره هلرکسع ستوب زا یرادم>

 ررههکح یسهدهاعمر تا ارم هلا سوغال سوب ۱

 نگو طیب هتک كندضارا یکهدنسار ۱ قدسمد دل ربصمء

 سخوتنا هراس نالیچا ندزو و كرد مایق هباعدا
 رب_ هلن تست ندلا ومد و یت ولغم شل رگ تم

 ناسا ههاره ترا ای ویک اه قلار وام یو
 ندنتیلوتنم هده راح ر هلیسهشاط (لوغ) لاغ ندنسهمدق
 ییا مور نوحما كعا البئسا یاب ودک ام سخویتنا ی ات

 یی ا ا وک ام هد هىا یدردن وک م هنو رط

 قوس كسول وغیدا یرادم 0 اوا ر ندا مابق هطرص

 یس هفناط لاف یدل وا مزه وشراق هرکسع یکیدلیا

 ندنکلاع كسخوبثنا بوک ه یلوطانا هلرکسع لتاک

 سحویشا * رايد ۱ اعل . و ر راس لوح "هد زاب یرالحم ضعب

 لاغ هد هسیا یدلیا بیترت ودرا مسجرب هنرارزوا لر وب
 شمامهدا ترابح A 4 راع هل تهح ۳ کما

 یرللیف ماطر سودوتت ندنراناناموف -هدلاح یغیدل وا
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 اروم ۰ ردنا لصف نخ زر هلحد ی را را ۰ ردە داس

 لاس یراه اکتعنص وب و یفاطل و ته ول ردره ۱

 كم چ وا هدروک ذم رېش « ىدا طاع هلا روس قارطا و

 هب هلحد لردبا نایرج یر سال ندلح عارد زویشب

 فورعم ود هب والفس ۸22 هل رم سال . رول وا تصزم

 یک ریس دق واس ۰ ردعا رد زوشد كم یسارا كناهساع رم

 یدل وا یواح بول وا قالراب كهدننامز یتل ودنایناکشا

 الیتسا یهقولسرم ور "یدیشهرا و هکب زو لا سو

 ییسبه کلم او نارعب دوخ وم هال ورد تفق یراکدتا

 دا تالو یف ر فرا وا میر یک یو
 هدار وا ی راہ صعد ندنواط PR ه ده رص وا ۰ ید

 هد راقد زاق هلنظ راو هن زخ هدننورد ندنراکدروک ذفتمرپ

 هلکشا ثدسح ابو یظعرب قرەلوا رشتنم وقوق ا-نفرب

 سرف ندخرات وا و هایلاغ ندندودح یدالب سرف

 ناسنا قوح بول وا دتع ردو هنامز كزورف یهاشداب

 . هدزص مهاک ۰ یدل وا فلت

 یر لغوا م لو ندکدتا تافو س وکار

 یدو يراد ور نیل نوت شا
 توللو هدراه راح یلیخ هدنتموکح تدم سخویتنا

 نالئد یلکرا مولا ۰ ريتاج هنازاق هراحرب زکلاب
0 



 ربعلا تا ص ٤“

 فو یا یه E سو وا رس هرکص ندن و

 هدنربدب هدهسیا یدشلاح هکعا كىر هةل و هدنملع

 یعبدل وا لتا صوصالا ىلعو هب ه٤ دق قوعح نالوا

Eیاد هل وا ًارظن هنکیدلک هل وصح هلن واعم  

 ندنسطت وس هس و وا رس REE ینکج هيمو | لوبو

 را نوکیا لغ وا( ل مھاويد : شوا وارا

 تب نالوا یهذع هدنرهش ایسوخامریل عقاو هدنزفر 3

 نکردا ارحا یم ر نابرق هلئاسم هرزوا یتسا تللتسرب

 ماوس تاور وا ندنسف را هلقاتحص ةع شوتوا رق

 ان ودک اههلیسهناما كن رارادفرط یعیدل وا شعا ادب ولن

 ) ۹۰ ۳) یدلبا طرض فوت

 تبار و یون و باج ندانودک ام نسزاج

 ههنا: نانل وا اشنا هرز واقل وا ۳۳۹ شک ات 6

 ۰ یدنل وا عص و

 رس رو شب هح | ٠ه ۰ یدا یعاس هد زلب راعا ی

 یهدنراوجلباب یعسج و روهشم لالرهشو ۰ ردشعا ان
 یچفوم ۰ ردد ولس یت رهش كس رهش هکفلس ۰ رد دیکفلس

 -وش راق كن رهش ) نادء) نوع و هدنعاص كن هلحد



 0 ایسا س باتک یجرب

 هلغل وا لوتقمو بولغم سونوفتنا هبراسعاب هدلحم مان
 ۱ هدک دل دا عضو هماسفنا ندنرافرط اما كلام یک دل

 دم ردو هن رم رس والت منا و هدناتسدنه ندد وسا رڪ

 )٩۹۲۳( یدلاق هدندب كسوکپفلس رارب نالوا
 ریس روا تارا اما تند توفوق

 كس وکفلس الماک یدالب نرهنلا نام ٠ ناتسدرک" ایکیرف

 یعیدنازف هد راح رره بول وا لخاد م کج راد

 نالوا هنسانعم بلاغ هاو هنرزوآ هبلغ و تیرفظم

 ۰ یدلا ینناونع روتاعب

 وا كروس سوف نیر یا یضم
 درط ندنفرط یساباب یشات ندنسهدساف قالخا سونارس

 نانلو یرادیح 9 ندنسابرقا هلتهج یعیدنل وا

 لازا نداروا هننرزوا تسوس یکیدلیاسحو هقامل
 یسلاها انودک ام كقامریل ۰ یدیشعا اجلا ۳

 هاکعا ناب هسوکفلس یتسهدیدش ملاظم یکهدنقح

 ندلاظم یینطو هدمه كعا حر "دل ص مه سوکفلس

 یلیا مورو باععتسا هفاک رک اسع هل يس وزرا قهراتروف
 ندنغیدلزوب یر ودرا كقامرل هب رااب هلتع نع هنفرط

 قام رم وطنم هنکبلام كس کلم ید یدال اب ورک اف

 ٩۰( ) یدلوا لو



 ربعلا تام 1۳

 سووغشا نالو دودعم ندنرارکسع رس كردنکسا

 ینابف ودایف و هبلع هب راح اب هلا سنعوا یسالاو ایفوداف

 هغملا هنتعاطا هرباد د یس وکفلس هرکصندک دنا طیص

 نکا ۰ یدرسوک تفاح سوکفلتس هدکدلیا مایق

 یتفدلوا یرادتفا كجهدا هاش هوفر كسون وغیتنا
 اروا رارف_ ها زی نیکی
 هنسودارب كسونوغیتنا هل واعم كوب ىك رب نانلو
 ای و  یاموقو یک یی قب
 كتقو سوکفلس هلتهج یغنیدشتوط هب هب راحت هلا هراس

 هلرکسع یک دتا یر كسولعب هدافتسالاب ندنفلتشی راق

 یتتلود هي کر OIE )44( هرع#ا لبقو تع نع هاب

 یسادنا كنيکفلس ران هروک ذم هنس هلکعا لیکشت

 ۰ یدنل وا رابتعا

 ی نالعا ییل الفتسا هدا س وکملش

 دو لا ردنا ریه هدینرلهرباد الع یاسا "سراف "ایدم

 ندنرارادمکح ناتسدنه «یدرو هلاتسدنه هلرکسع كن

 ضعب ندنکیداب یتکح یمه دا هلباقع هت وو وش سوت وق وردناس

 س وک فلس هلغل وا قف ومه هطاصم هل راتخ| قل راک ادف هت رح

 لا ارها ضعب هرکتص ند دال تدوع ندناتسدنه

 سوسا ۰ رتیدلیا موجه هنرزوا سونوغیتنا قافتالاپ



 2 ایسا س باتک یجرب

 دوبع ۰ یدبا راراباط همانصاو بکاوک راول هکننف

 ود لعب و لوي ندرفاب یر ندرلیش یراکدتا داحا

 یک یشاب یغازوب یشاب كتب وش ۰ یدبا تپرب موسوم
 « یدنا للکم لا حات رهوحرب ص وصح هک ذم تولوا

 كغ وا ود هرشبنیبارف یني رایضعبند راقج وچ وچ وک
 نالوا شرد لت و ووا یاو وزا

 توناب ندندش كشنا راقجوحو راروف هنرزوا یرللوق

 ۰ یدا رارول وا فلت

Eh i 

 هرع# | لبق

) 2۷۸ - ۹۳۶ ( 

 هرع#ا لبق یاتو ی )٩46( تافو هدنسهنس

 تبیص و یفج ه وا رادهگح يک هنن رب هدنناف و نسح بودا

 یتیدناوا ےسقت ہدنرلارا ی کرم نیلا ییا

 ید الد لباب و ادم هد مص  Eید شود هرم >> هس و

 هم و نالوا ا لااا تسک هدا رغص یابسا هد هسا



 ولا تام ۹

 هلوک ييیاسها یکیدروتک هلا بوقی یرارب قوچو
 ردد اص ودد هد راح و

 هد یک ط وفس و فوض یدالد هکینف هرط-ص لا

 ندا لکشت هد سهم ندنف رلخا 2 قروه وا الدم

 مدعم هنس (۸Y) ندنرخش و «ریدلیا دانا هنن ود هلاطب

 تالتقنا وش ۰ رایدک هن رلالب ۸تا "یدابا ال ولام ور ۱

 كناسد داکم ردنلتدسس ی رگ هکدنک اک ط وعس و

aتیعج ر هجو سوق نالوا یمهیموع راظنا  

 شمرونک هدوجو هدنو رظ اک ر ارصعا یار هر ره ریطع

 هل ارخ هلدا نما ردنا رانا ر ظعم دالد رهن ی یراقدل وا

 یسهرادقالراب لا كنارع ماع تقو رو بالقنا هراز

 .النمناصس «یدتک تولوا تاسو تار تبفاع نکیا
 ۰ دکلم لور

 س و تالح ندش وک ندنوتلا هموقم ا

 39 سانجا “جاع ؛نداععو لاعا هسیف رداون ولرد

 یهخیس ادتا «یدا راردا اطعا هبرع شوش و تشز

 ندنراراد4 کح کف یباتک فورح .ردرنو ندا داحا

 جیب
EE 

 مترو

 وا اسم اوا بودا داحا یلع وا كنادرب دما س وەداق

 یناربع ناسل یراکدلیا لکت ۰ ریدتبا ذخا ندرایل هکینف
 ۰ یدبا



 0۹ ایسا س باتک یحی ر

 ندنغیدل وا بحوم نیر مام هغص هنن کک یرللاغ وح

 « رایدل وا روبح هغلعاط هزرب همشب دواک ۰

 ضعبهد رالخحم یرلکدتک رانالوا قرفتم تالذ لع ءات

 اش رفا یرومشم لا كنادم وش ٠ ردرلشعا اشنا نادم

 ۰ ید یرهش هنجات رف عفا و ه دنس هعطو

 رولا بو ود ندنتمظع هسیا یرهش روص
 مدقم هنس (۱ ۲۷۰ ) نام رغم راسا اا ند راهاشدات

 هدلاح یمددل وا شا هرسصاح تدمهنس شب نیر ول خوش

 ۰ یدبهژا

 - هکینف صنت یهاشداب لباب هدنخرات (۱۱۹ع)

 اردا طب" ییشیه هسیاراو یرلتکلم ردقن لول

 جت نکنشعا هرصاح هس حوا نیر روص لا

 هنتعاطا*هرئاد رص تع یسیلاها تیقام هد هسا یدمهدا

 ۰ رلیدل وا روبح هکمریک

 یرلاروا ورک یهاشداپ ناینایک هرکص ندنو
 4هنرافرط هنحاترفو یغوح كنسالاها هلکعا السا

 ( ۹۵4 ) هرع#ا لبق ترجاهم وش ۰ رایدلیا ترج

 یاو ر a هدرا رات. وا ۰ یدتا ماود ردق هنگ رات

 شما النسا هدنفرظ یآ ید ینیدالب هلج كراول هکینف



 قلا بارم ۸

 ل ران و هيلع ءا ۰ یدیشمراعیح ههر ی راک دم ها

 هدف را-ط لیحت ۰ ردشالاق رثرب یرکدتک نوڪ ا تراڪګ

 هنا وبه رصد 5 فر : هل اب / ه ابر وا 3 هرماکنا دال

 قیرتکلم هدنس هب اس یرلت راحم هل رهدنک هرالح رثاس و

 كہا "قوع لبابو ییارش " تیز ' تابوبح نیطسلق

 یی هسیه نداعم یشم N افتاب هه نا دلو

 هلق نداعم عاوناو رقاب یدالب نانودو سورو
 عاوناو تآ دالب راس یهدارفص یایساو ایقودابقو

 ییوحا هل عا وذا رها وح بع و ده و ین یشاوم

 دن غ كراول هکبنف یرایش رئاس و تارا * تایرطع

 ره یرلیش نالوا لام هاا ام زوجوا هنرارزوا ند

 جاقر و را رااص تورووک هب هراس تالاع هرابکلا

 هلتیسن هزمکلام مر ۰ یدبا راردا لاصحا دئاوف یل

 1 رای دنا یک یرلولا وروا دل ھر صع

 لاصراه هعلاف ةر یتیرهشروص انغ طثاسو وش

 «یدیارونلوادع دالبلا ماروص هدراح رات وا ندنکیدتا

 هددحرد ج هم هن راب هدهعطق وا كننلاها و کک



 o۷ ایسا س باتک یر

 هدن رلهرادا یشال ندنراتوطس كنهنهک و فارشا هسیا

 ۰ یدیا رثلکد لقتسم
 ندا لاصرا دن ره و م دقت هح رد وا یراول هک

 یهدرالحاس واو یراغ و هدنلحاوس زکد الوا بابسا
 دن راحت كنهرواخم ما ابا " یک رهلکما

 هلج كنرانغو تورت یروتوا ندنرلمامهلوا اه هرانا

 راس ایا نا نوا تعازز لار کوا هاو ند

 یهدرا رنال وا لتعم و یسیضاراهکردءولعم ۰ یدایلق

 یرارب كج هلک او هلکک ا نک | هدایز ندش ره لاها

 ناصتت . ندهجرد قحهلوا بسانتم هلکل هیلغ كنيلاها

 تالوصح «راردنا لاغتشا هلتعنص و تراح هسا رول وا

 قحهنلوا ندنناما هلرلعت هفرط ره كتاب وح ندهبضرا

 یغیدنل وا هنزاوم هلی وعص و فرصم كنايلَس هدافتسا

 ییرتتشیعم مزاول رالحم نالوا اک 4هرادا یسیلاها و

 یرلجابتحا هرللقازوا بولی هدا بلج ندرار نیش
 یعیدنلو فو وتم هن رافداصت دلم رار هل رارا و عح#

 دلت راحت و تعنص تقو ر مه یسهدناف كتعارز هلتمج

 یرلیضارا تلق كرول هکینف ندنکح هیمهدبا لوبق سابق

 شلوا بحوم ییریداقشم لاغتشا هلتعنص و ترا

 كنهراس ماوقا هصورت یراول هکینف ها لاح وشو



 ریعلا تا ٦°

 سالارخا ۰ رایدشاوا قوح هلراول هکبنف یکه دنس هب ونج

 جردن رلدورطم ندنرلکدتنا درط یراول هکمنف ندرلار وا

 نک اس هدنناب لراق لبج كرهلیکح هن رافرط لاش هلا
 . یدارلشل وا

 یمهعصاع كنرلتکذعهدن راتف و قالراب كن هفئاط وش

 راول هکبنف یهدنلاعش كن ودیص ۰ یدبا (ادیص) نودیص

 ۰ یدبا رالکد یکناژ یک یرلهرئاس لئابو

 ندر یکایک هنس ایف رس : تیم كن دکال

 a هلراول هکینف ۰ ردرلشلب هلیحا ردقلم زوتوا ی اک
 كنمرارمش هدلاح یغیدل وا هحراط هعش یراقدل وا و
 كانغ وح ندنرا هش دم نکل ۰ رای دات هد هع وس ییسیه

 یراکدلیا یس رانا و ۰ ردشلدو وا یسهعدق "یماسا

 یدلوارهتشم و عاش رامان یک هیقذالو سلبارط ۰

 روص یساوقا هحراح و یمظحا كنهروک ذم نیادم

 مالسلا هیلع نایاس ترضحندنررادم»> ۰ یدنا یرهش

 یر لس رارضعب یک ماربح نالوا دهاعم و رسصاعم هلا

 ردلو مج یعوچ بول وا مولعم ۰
 ره توبلوا عبا ۰ راد ر یهبه راول هکینف

 نانلو هدادرص یسهلج هدلاح یمددلوا راد ر هدرهش

 ررادمکح ۰ رای دبا عیطم و عبا دنماکحا تایموع سلخ رب



 0 ایسا س انک یحر

 یکج هیمهدبا تیافک هن راتماقا كن هعطق یراق دل و یرلکل

 مقاومنوجا راعا و نطوتیرارادم> هلقمراو هبهجرد رب
 كن رار ثا و تعنص . رايد ردن وک رلتبعج , ةاط قاط هب هدیعب

 ندنو یرامتشا تا فرات دا وا ساب هو یاب تا

 یتباتک ماوقا راسو رلیامورو راینانو ۰ یدلیا تشن
 . رد رشعا نجا ند هه اط و قراعم ضعب و

 یر هلام د ودح لر ول هکدنف ی رهش (ادیص) نودیص

 ندرانو «یدآ هدنساتنا یرهس ونجدودح یرهش هزغو

 هنفرط ما كنسهب ونح اون نیطسلف هلام ی وح ك

 طول هلبا هرواح لوېسو هد وې لابج بولیجا یرغوط

 یتیرهشادیص ۰رایدل وا نک اس هدنرلفرط ندرا و یسهریح
 روک ذعرهش «راشعا انهدنرخ رات (۲۲) هرع# | لبق

 سا سورس ندرصم ةنعارف هرکص نرف ج وا ندنسان

 هش رزوا راشاط ینا وتف و شبا البتسا ی ددا هکبنف

 ردو هنعوقو یرلهب راحت هللا لیا رسا ون ۰ ردشمردزاب

 طیص مرلسلا هيلع نوت نت مشو ۰ رایدل ربا ندرلار وا

 8 ارسا ید هد راراد ودر ا ندا , یکیدتا

 . ۳ ناکسا

 مالسلا هيلع مهاربا ترضح یبیلاها نیطسلف
 تهج كنطسلف یرامدقم اهد وهدن رلتداعس نامز ال نمدنفا



Eریل تام  

 نحو یراکدلک ندندالب هلوقت كقرش هد هدا مولعم

 وش .ردل وه یعیدل وا یراکل هیلغ رادتم هدنرلت رڪ

 هلع یکیدلکو د هزکد كنوص یصاع ندنلبج لمراق هکر دق

 ا انوار الم هلو هدرروآنال وا دت رد
 - هراس لئابق كملاعراطقا لردبا قرت هحگلانص و فراعم و

 هجڪ راوت یر دا ترهش و تور تک هدابز یا

 ۰ ردتات

 دلار اوا تایترهش ود رایافنک رول هکننف

 توش هماح ن ناعنک یدیفح كمالسلاهیلع حوت یرالست

 لوا یرلمریو ترهش ود راول هکبنف ۰ رولکمزال قمل وا
 ناتو ۰ ردیشا ندشزنک كرافلامرخ هدنرارابد راتفو

 ندنسلاوح هک ف باول وا قالطا هامرخ سکش هدنناسل

 یلردنوک امرخ هرز وا تژک هناتسنان و نوا قالاص

 ی ذم مان و بجومیتیرلترهشهلبا مان وا هحراپنان وب
 ۰ ردشل وا عیاش هلاع راطقا

 اا كما بوعشەلىتهج ندمت راول هک

 راشملوا لصاو ه هیلاع همر هج ورثو تراجم « رایدیا
 نب ۰ یدیالوذپم یکن وشروق هدنراناب شعوک هک ی دنا

 ندا تراح و A 2 هلدساشنا یک ادنا ماوقالا

  هبلع ۰ یدیایکیصح+ ہرا وب هب رک ترا ۰ رد رن و



 0 ایسا س باتک یجترب

 هد ولج *یضارا هنراطبس ناد  نوععش " نیما ادو

 لود ادو و هدهراد وش ۰ یدتا تیاصا

 تعبس هدشم سدقم جرات ییصف هکردشعا لکشت

 رب كنطبس ینو هنرلطیس رک اسب هلا عارفا ۰ یدلیا

 هط س وتم یضارا نالوا فورعم ود هراس هنفصڏ

 لدیلج یراهرکض هدهنراطیس ريشا یلاتفن " نولو زو
 ان داخو نیرارر ل آرا نیا ایشوف
 كندرارم ندنرلیضارا داعلح وناشاب هنفصت رکید كتم

 لّیارسایتب «یدیشعا تباصا هصح رال عقاو هدنربعم

 2. رات هو دو تاموفو قلغتم هنرتل ود و طابسا ادومو

 یسهراسماوقا روس یکی عبدنل وا لیصفت هدننم سدقم

 تاعوف و دیس ی کرم ندنرلضا رها لرلتل ود وا هلا

 ۰ ردعح هزل وا ناس هدلص وس

۹ 

 راولهکنف

 ندنسشااوح یر ل واد كن تردندن و زولهکسق

 یرافد) وا شالا راعا یرلار وا و شلیاب هنس هدف ست "یضارا



eربعلا تام  

 مالسلا هيلع ےھارا . ردشمل وا داب هللا هفلتحم "یماسا ۹8

 هد را هنابم یلئابف ناعنک نب یسهراد نیطسلف هدننامز

 كندرا رهن رلیومدف نادار « رول هکدنف . یدبا یسقنم

 رار وما : رایسوس " را:زرف , راح و هدنس ه9 رش "یطارا

 عفت ره تهح كرصارا عا و هدنف رط تیغالروک دم ۳

 بول وا عفا و هد دزلد طسا وا یرلذط وم دا راس نالوا

 یشاحرج .رد رشلابردف هندرارمن ندرحم لحاس رنو

 یلبحو یوح و هدندن اح قرش كنم هریک هب ربط یما وفا

 1 ید راشل وا اسهدنساب وج فرط كنانمل یرل هقنااع

 لیارسا ىب هدننامز مالسلا هیلع یموم ترضح

 نقاب هس هنط وتم ماووا هل دص هم لوخد اعنا داب

 هدنرارا ردفهنناف و كملا راشم ین هددسیا رایدرا و

 قرش كندرا هم هدرلسح رات وا ۰ یدعا روهظ هات

 ۰ یدیا ف ورعم هلا ةا ءیانسا یا را وا یهدنف رط

 ناشابمفا و هدنلامش كنه ربط "ه رب یار كندصا را وس

 كط ول ٌه ربع هدر و داعاح نانلاوب هدطس و یرکدد و

 نب ۰ ید یسیضارا باوم یهدنسیرش بونج
 طابسا هرکص ندکدتا الیتسا یهروک دم دالب لارا

 ۳ ریدتا ا هدی را هب اه هلا هع رو یرلار وا هد و> وه



 0۹. ایسا س ںاتک یجرب

 ى

 . رارولیک ود هه ریګ وش نرفع رو دوسا رې . رد

 ءهربم هیک اطنا عقاو هدن-یقرش لاعف كن یک اطنا

 - هیلاعم رحاب كناج هدو ۰ ردیسهربک ایمافا هدیسدرب

 ۰ ردهدنسیفرش بونج تلمشمد حرم هرم ۰ ردهدنس

 یوم ثانیه یزد راو جد رلهربش هعشب اهد هدایروس

 تهح كە ربع وس ند را ره ر هن ربط

 "هربم دودعم ندهروک ذم تاريڪ ۰ راتح ندنسهب ونج

 2 یدراروا دوم سا یا
 لابح ۰ ردفلتح هلتسن هنعفوم یساوه كنابروس

 هود هدهروک ذم *هعطق . ردلزوک یرلاوه یکهدن رلتهح

 تاناویح راسو ییا ؛ نالبق " یکلبت " نالیج * سوماح
 یرلندعم یالفو شموک و تالوصح و راع#ا عو ره و

 اد ۰ ردراو

 ملشروا ؛بلح "قشمد یرارهشهجولشاب كنه روس
 تورم هذال  صج “اج " هیک اطنا ؛ (فدرشسدق)

 نوربح * ماش سلبارط  سلبا اکع" روص " ادیص

 كيلعب و مدت ندنسهعدق هروهشم دالب بول وا یرارمش

 ۰ رددوحوم یراهعتعراثا لرارهم بارح یللثع

 ماش و یضارا ینیدلوا یوا كندروک ذم ٌهعطق
 لدارسا ین ضرا  هکننف ؛ ناعنک ضرا هددعدق هنمزا



 راغل تام

 لسالس یرفوط هونج ندلاعف یتسهعطق بروس

 ماکل یسیرب كنهروک ذم لسالس ۰ ردا قرخ لابح

 . ردشعاز وا ردو و دن وص یصاع هلسالس وش ۰ ردیمهلساس

 رب فورعم هلسیمان عرقا لبج هدننونج كن وص :یصام
 هلساسر یرغوط هونجنداروا ۰ ردراو حاط تلسک و

 رول وا دتع ردقهنریدا و اریطا رد وسط اةعلق بولنا

 روک ذءمفوم ۰ ردنرابع ندهلساس وش یرلعاط ه ریصز

 ردق هنج او یس هعلف فیفس ردا ادتا نانبل لبح ند

 عقاو هدنرزوا ماش سابارط روک ذم لبج ۰ ردیک

 . ردمدق (۱۱۰۰۰) یعافترا یهدلح مان باربلا 8

 .هرصات و لوص تود اد یسهژسلس هلام لبح ندار وا

 دنسیحا و لاب قرش هرکص ندنآ ۰ ردبا دادتما ردق4

 نا ۳ وو رزسوک فارحا هننهح تونح كنهرصات و

 تلنعاط لمراق هلا هروک دم لاح هووا ناد صام

 انا كنه و وا رو لا یغاط روط ۰ ردلصاف یسا را

 ۰ ردرا وچدرلغاط هقشب هدهروک ذم ؛دعطق ۰ ردهدنس

 1 ندرا ۳ روماد ۸ یا یصاع ۲ باح هدا روس

 8 5 ۰ ۰ 3 ۰ ۸ ¢ ٤

 تا ریو راما راسو یرا ره يا یاترل

 ۲ ردا نابرح

 یر ند رله ری یدل وا ی واح كن د» وڏ ر دیو

 طی و

rR 



 ۹ ایسا س باتک یجرب

 لصف نجلا

 یخرات یلوا نورف هلیسابفارغج (هروس) ایروس

 ۰ یتل ود هکفلس ۰ راول هکبنق ۰ یسایفارغج ایروس

 اس وعا ین ۰ یسهریخا لا وحا لس ا رسا ید

 ۰ یە وکح هسداره 5 یمو حب |( یاس

 ۰ كعب ۰ صدت

VEL 

 یسافارغج ار وس

 3 اقرمش* یرغص ییا الاعث یعهعطق اروم
 ندارد ارا A مع دزلب از  تبرع هیدان و

 تکلع وس ۰ ردد ودع هلا دروس رک اض : یمهح راب

 هاب رامات نبط لف یر دد : بروس یسدر هد هع دو هنم زا

 هد هع“ کیا هدن رل راتسا ل ابنام ور . یدبا بعم ه یکیا

 ا وا قالطا ماشا ر ہد: طہص تام ا لها و اب روس

 یس)ضوط لا ۹ ردرا و هد دع تابا ور هدنفح یس هيم مس

 , ردن وکا یتبدل وا عفا و هددنهح لوص لز طعم ےک

4 



REا و  

 شعا دانا هلتهج یارک هلراوص هدن راستکلع

 یکر و« هرار یراکدلید یروص هلرابمولط یراقدل وا

 ۰ رارک ود

 نقاب ندقاز وا هکرونل و نافسردقلوا هدراهلکسا ضعب

 نظ نامروا شمع هشر یر یرلجاغا هدنرزوا زکد

 ك یرللودج نوجا تاعوررمو تایل ۰ راردا

 هل را هط ساو رارمنو رګ یره را تایلق ۰ ردقوچ

 . ردیلتعسو كن یرلتراصت كراولنيج  تراح

 ه رد راشاع | اتعا هغعاب رال و ندنشدل وا



 ۷ ا ب تاتک یر

 ر ندا شخا نوجا یسهفیع ره كناتک یرلقج هصاب

 راردبا عبط یرلباتک یراکدتسا هلکحو لاعا بلاق

 ؛ندنعوبق اغا توت ویراتعنص ر واصت و شوقن ۰ یدآ

 هل ولنبج یلاعا دغاک ناتعص * ندانق < ندفومأب

 جام ؛ هدعرانص صعب ۰ ىدا یراح و ف ورعم مدعلا ن مھ

 «دقوح « ناتک ؟هشقا ندکسا وهدکلشبا شوقن هرز وا

 ۰ رد راشغ و رهام هدنلاعا طاسب

 نیش ال صحت الم كراولنیح -- تعارز

 نر ھا بلخ شر سرا روا لوا ا
 ۰ رددعتسم کمر دشن یش ره وتدنم تباقیرارب ۰ ردقو

 ندنراقدلوا ندنربغو یعاسم باععا جد یراودنک

 ۰ ردروم هلتحالف و تعارز یرلرب ره

 لباق یکه ووا ید یرلغاط كسکو ب ماقهالاب یتح

 نوحا هظفاع ییغاریط و شوق هلکش قحهلوا تعارز

 دارو ما مرا را اف اطا
 هرزوا قل وا لاثتما هنوع ندنعیدل وا یرلعطع یانتعا

 هنلاثعكناد و بوقح ندنارس ه کر هد هنس یزد

 حارخایب هناکو لم سابل ا ندک دا رم

 زوک وا یکیا نزم هلا استک | سابل صوصح هتعارزو

 ۰ ردا تئارح یمزو « رولا هنک وا



 تا 3

 مولا ندهعدق تام a رد رات راسا زدف ك.دشد

 فو ا ا زن لو
 كنهروک ذم تامالع رادتفا هشانکو تئارف هکرول وا

 ریظع و ی وش ندنشد) وا فوق وم هظفح ییسبه

 رازاب روفوا رب قحا هد نڪا سوف هج رلکب هن رزوا

 درب دره ؛ےھت "ت ۳ تایکلف یرفراعمومولع ۰ رولب هلو

 بولوا ترابع ندهیداو هیبهذم تامولعم ؛ تط

 ثالاع و یسهداعلا قوف تالکشم كن رتانکو تئارق

 یرافراعم و مولع هلتهج یراطالتخا مدع هلبا هراس

 وش ۰ ردشءامهدیک هب ورايا ندنسهحرد یهددمدق هنم زا

 «یلتام ولعم نشود هداسد یاب ندط رلتخا مدع

 ۰ راردهدننظ ردق و لاها ندم" ندنراودنک

 ببصت و ندیدم یسالاها اب ور وا مس عیانسص

 تعنص ۰ رایدا ندم راوانح هدهعدق نامزا یراقدل وا

 تعنص چ د هدر الع هعشب اردنا ر اشیا ندار وا یروغغف

 ود یتیچ هلتبسن هنسیلصا حرح یال وه هروک ذم

 "یهلصو راولنرچ مدتنددالیم خرات ۰ ردشملوا رهشم
 نکل ۰ ردرنشاو یتلاعا تورابو یتعابط تعنص

 دلو هدف الا بوته قر ی لفعقا و تامر

 بوراوا هلا هغوصم فورح یک یکیدع*ییعنص تعابط



 ٥ ایسا س تانک یصر

 ,صیلح ندنراهانک یسان هلدانسا تیهولا هه وف یباصصا

 ۰ رل رددعتعم هنکح هدبا

 یهدم یوتلیس هد ر هدننج هقشل ندنهدم اد و

 كنیچ و ی یوا را یردصم كبهذم ود هکردراو
 نویلم یللا بولوا یتکلع ایوبی یهدنس هیقرش تهج

 دوو نایدا روما هدا واب ۰ رردهدبهدم و لاها

 دقدفق ود هنفوقح كن ررادمکح رد هدازاندضاّعا

 ۰ زفلوا ضرعت نوسلوا هسیا رولوا هدیهذم هن مک ه

 ي داوو ذم مانصا و تدابع هفانصا ماطر هدرلن و

 ٠ راردبا تيس هرنصانع و

 ییراتکلع و یلعوا كناعم ییرارادمکح رولنج
PTو و  

 ردرلشعا لو الا ند ی را ضعب

 كناند تاغل' یر دلتا ماکت لرل واح س تافل

 هددسبا راو تاریغت صعب هدن راګا «ردندنرایکسا كب

 ۰ ردشماعنکد ییلصا یغوح

 ندوراقو ییوزاب راول نيچ س فراعمو تباتک

 .فورح یک هراس ماوقا « رارازاب یرفوط هیغاشا

 نوجا هلجره دوخاب "هاگره بویلوا یراص#
 ی راتم رلع وس ندنهدل وا یرل هص و تمالع رب



 رععلا تام : ۱ 6 ع

 دنکحهدنا فداصت هب افعاب و باو هرحالاب بودا لولح

 ۱ ) ۱34۸ ( ندنرعش جرات ىو ك ۰ را رددعتعم

 دری" هلا كل. وق ران ال وا توست هتبه دم ۰ ردمدعم م

 ا درع و ایرو ر وک ت ویو یدال وا
 ۰ راردبا داقتعا یتکیدتنا تد وسع

 روهظ ندتکلعمان امرو ندندالب دنه یعرف یعرو

 وی جا ر یاو نیس دین ارش
 بواب هلا هج وزر زکلاب هلا حاکن راو ۰ ردهدیهذم و

 ۰ رارواب هدا شا رفتسا یراوج ردق یراکدتسا
 نفد یی رالوک هرکصتدکدتاقارحا ییرلات وم یک هارو

 « رلردا
 دد ردهلا یرلکدتا داب هلیمان امادغ یعرف یمادغ

 تولوا لئاق هات ییاعصا روك دم عرف ۰ رد وسنم

 یکالوصالا كناسذا و راشعا تالءوک رب یییناویح عو ره

 ضایرره یسلاها مایسو یتفیدل وا لف ضاب یکلعوک

 یغیدنلو جور كنسير ندهاسلا تاوما هدناویح

 ىا ا لولح هرایف ضای یرحور كرها فاو
 ۰ راردنا دافتعا

 مدقم هنس ( ۰۱۷4 ) ندنرحه ییبهذء یعرف یوف
 ف د ۱ واوا ا ف نالو ی رادمکج نو



 ۳ یا رم

 یاب ر هرکضتدقد] وا ترم یل 2 تیر ولاد
 حاورا نال روق ندا اذع اردا ےل یی رالردس

 یک نالسرا "سرف “راج "قلاب شوق "هفبروق ؛نالي
 لامتا هن ی یه ر تولیف وص ھنن راد سج كتاب ا وبح

 لولح هند ناسنار هرزوا قلوا هیات ةعفد هلا

 تا رک هدنلو یوق و حالص ا هرکصت دک دنا

 هبهواتشلاراد دت هسیا رکو ۵هداعسلاراد تافولادمب

 ۰ ردندنسهلج یراهبهذم تاداقتعا یراتح هل وا لخاد

 هبرمشپ داسحا نکیا یوامس حور یبصا كناسنا »

 ۔هض رام فاصتا هللا تاوهش هدنرکدحا ین: وص كاع وش

 اود فاجوا رایاد لتمو ین وا ی
 ۰ راردا دافتعا ود « ردشعا تست

 یرلعرفیوف ؛یمادع «یمرو د ادو

 ۱ ۰ یدلیا تعشل

 هدروک ذم رهشندنسالاها یرهش تبلت یعرف یوامال

 :ردشعا روهظ ندصحثر هدنعان امال شعا نورا

 ه رلل ضعب لخاد هح دودح ندنعینم كار سدا

 وس 9 لاها نویلم ىلا یهدعقاوم نالوا دتع ردق

 تنجو هدحاو هلا یباععا كبهذم و ٠ رارد وس1۰ هعرف

 هرجا لی تقاعتم یه نان دهن ,FE نو و



 یی راکیه هژب داش ا را دوو تولا رافد و راک اح هن رالا و

 ۰ راردیا .فاوط
 تاو کو سقب اورا یمایسا :تانبهدمیوادوب

 «دندولخ هلتهح كعا تنشذندهدحا و"هدام مولا لع

 ؛هنراقدل وا باقع وتا ول لیاقهرکصتدکدل وا كحاورا وش .

 توافتم هروک هش رافاقص“ا هج هدا تداعس رانا تنا

 هلیءا فک ار وکوجو صوصحم هرنو "هنرتحهلوا .

 تعافش ادا یسر كنهداعسلاراد نالوا موسوم

 یتعافش كنادبما «هنغج هیف وا وقع یساطخ كنهسوک هدا
 هلوصح هلتمدخ ه هظفاحم یتیرلسومان و ها وقت هسیا

 تابح ید ) ۱ ( هروک ذم سیما و و ندداقتعا هنگ مک

 الز (۳) ۰ تقرس ( ۲ ) «كمامردلوا قولحم نالوا

 نالوا رثأتلا ددش ( ه) «كماعا باکترا نالب ( ۶ )
 دقت یاس و اد هور كما ا
 ی
 رانا باکترا هانکو ا ووم سیما و

 کش فتو نع نیل وه دامن یا اد
 هه واقشلا راد م وس وم هلیمان فک وح“ د هرزوا قلوا بذعم

 رلندبا برقت هناثوا هلبا عابد هحایند ویرلقج هنل وا لاخدا



 ۱ ایسا س بلتک یجرب

 ۔ راتچ یلاق وش ردو هبدصنوب بوروگ بلاق ندروعت

 ۰ رولاق لوچوک یرلقأیا هدکدوب ۰ رزم
 تد ۰ راردتسر تب یبیلاها نيج س بهادم

 تک ارگ بول وادعت هندوحو تابلاو ناو لر طلب

 ۰ راردبا ضع هد هدهناتوا نوجمآ برقت هه واع"

 ه رد ( یوادو ۱ 5 م لا كنبهدم یو قیا دالد

 یتیدل وا ےک كنادو . رایدابا ذخا ند رابل ده یهذم وس

 یهذدموآ رایج « یدلزاب هدننه* دنه

E OTعورف بودا ر  
 ندقدل اند رال دنه

 < یدا وا رشته من واصم دال یک او اخوا ودب

 تعلق دع ورفو یوادو ریز یر کادو وا یر د

 تیاور یغیدل وا سوفن نویلع ( ۳۷۲ )یرادقمكرانالوا

 كن ردملا یراکدشتا تدابع یلاها یادو ۰ رو هنلوا

 ۰ راردبا دع یسثر

 صف کا نوا راک ریو هجوم وام

 اب هما ادو قاران فرو لو ردوو
 هنغیدنل و ندنلسق سعم و هنغیدل وا هدک وک یحدرد نوحا

 ندناباکح و تادافا قلعتم هنربهراس صوص داقعوو

 یرلحارلطصا صوصح هنرانهاک كرولنیچ ۰ ردنرابع

 هدراتیعج وش ۰ ردراو یراتیعج صوصح هن رابه ذمو



 رعلا 3 ۶ ۰

 را زحام ندهرادا ییرادال وا ۰ زار یرانا ورح ساب یک

 کچ 2 ۳8 ندنفد) وا هلو یرلتدام ۰ را راتا 4

 هدال وا | كن وا ۰ رازعا ضرعت ه ه رلذ ات اهرم ییرادال وا یلاها

 ردق ل وا هن وا ن سکعل اب هتساا دال وا 7 ردف و یراتعهش

 هان را تفت نوعا یراتحار رانا هکر ار ول وا حو قیفس

 ۰ رارول وا نون هلا بالج یتعشم ولرد ره
 سورع ندا دارم جور ییدال وا ندنسلاها نیح

 تعفاوم هدن رلعلاط بو القوب یتیراتد ال و علاط كنهسوع و

 تعفاوم ۰ ردن دن رلهف ولأم دناوعیرامام ردنل وا دکدمروک

 «رارردن وک مدا رکتسا ید هلا دساقت رهاوحهدن راکدروک

 توعد فراعم تاعصا ۰ رل رب سس یادي هندیم ز ردا

 -روط وا هد رداح وا همه -هربص یره ر تواک ۶ رول وا

 هنرآ و یادعب هد) ون هدکل رب دار | س ورع هرکص ندود

 ییسکیا تک هب هناح ید دل و كن هس و رع هب رس هب رصد

 هلساطعا تاب ولح و یاحهنسیرب ره تودروط وا هدا رب

 ۰ راردا تدوع
 زاد رب هدنس هط ر وا بودا شارت ید رلشاب را وان

 یلوا ل وح وڪ ك یرلفابا هل رو ۰ راربعارب حاص

 هنن راقابا نکیا قحوحزونه رازفندنغیدل وا لوبقم هدنرلذاب



 ۳ ۵ امسا س تاک یخو

 یسایس حکم ۰ رو هل وا

 دید ومدهتاعفدلاب بولاق دنس هیلصا تده یراءهرکص
 ۰ ید وا

 یعیدل وا شرداب ا . وفسند را راد« = یل ود نشد

 رو 1 روس دب اا

 ۰ رارون هنلو هدنافرص وت قوح راح روم د م

 یواح یقعنص ناقتاو تاسزت هداعلاقوف روک ذم صق

 هشفا و شل زدلاب هلا وص نوتلا یراراود ۰ شعا

 رادمکح ۰ شعا شفل وا شدرفت هلبا هرخاف یایشاو هسیفن
 هنناف وكنساناب ىلع وا نه رب رکصذدک دا تاف و هبلا راّشم

 هدک دا ترا یماباب ۰ یدیشمامروکیروک ذم رصق رد

 سایت 2 امر ودنک ندننان ر وتواطلر ارب هلیسم رک ه سصق

 هلبا داسفا نل وقع تکو لم رصق وش » ندنفیدل وا شک

 برګ قارحالاب رەد « ردیش قحهرترا یتبمو رک
 ۰ یدردتا

 « یراص یرلزکب اس یرلحاص كن لاها نیب

 بویک الم وک نوزوا یغوج ۰ ردکوجوک یرزوک

 خو یا مدرن < راو یا رف نکا هما

 ماطر هدنرنب ۰ راردائامهغل راک هلرح یسهلج ۰ رونلو

 هراف ۰رینالویرهدعم كرد شدا. هکردرا و هبه داوع



 ربعلا تام ۳۸

۲۳ 
3 : ۶ 

 یدباوعو تهادعو ید دم نج

 هنراګ رات (۸۷۰) هرع#ا لبق كنسالاها نيج
 ندنراثا كنبهوف هدنګا یرل هن دم میاق و ندا تعیس ردو“

 یهوف ۰ ردفو یثر قحونل وا دع رک ذ نایاش هقشب

 ترشاعم و حاوز هلن ملعت یسهس رب یا وم ه لاها

 حصو دعا وو صعب راد هدا وم یک لزم ربد دی و هر اربح

 تس هح نالیرب هرز وا قل وا تم الع 4 یه و و لاهعمسا

 زوک وا یتمالع كص ندا لاخدا ییتعنص تعارز

 ۰ یدبا یشاب ناسا نورعم هنسهثح

 ی ود وهج ۰ ردوا i یرات امر نالوا ا یک

 یادتا ۰ ردشعا روهظ راف وساق رت عم ند رل ولبح هدننامز

 ۰ رد ربتعع لب هدن رانا یال ات ۰ رذس وقف وفن وو یرلف و ىلىق

 : یی اا تاقا و تاد ساسا :یاهلاغوخ

 كن یتغذا ومش مم 2لاروک ذم هد و راق و ندنک ولم بح



 ۳۷ ی یر

 رداد اسو تراک هه زار راو و ناب

 طرح رحم یتلود نيچ هرکص ندراګ راتوا یدلیا نایرج -
 ۰ ردشم ر را یی ز واحم نیکد هب قرش

 ا یناه یا راد و لا
 .رتسوک زو هیموع ترف ندنرذوفن داد زا لرلبشا و ط

 راشم تلود نانو و تعفلاح نالوبعوق و ندنکید

 ۰یدلوا دتع ردق هنضارفنا كناملا

 كتموکح و ردش) وا فلخ هنتل ود ناخ - یتموکح نیست

 تلود هلبا هدادږن سا تاکرح ردناد مان یا و یتش ؤ٥

 تل ود نیش نالوا بوسام هنس ەلداع و احا ی هشاتس

 ۰ (۳۰۸) یدتا نشست

 تولیزو ماطتا یشاتندهرادا ۇس هدهروک ذم تم هوس

 ۱ کت ندنو . (۲۰۲) یدل وا ضرتنم یتلود نیس

 ۳ ا هداکو و (۱ ۳ 2 غنوس ندا لکشت

 و اب روهظ هدعب و هد 0 ) تم ودح یح

 شب ندنریه رک نبشت ندا بت یناو هد (>0)
 هراددل وا ضرفنم مدعم هنس

 "لوبتنوحما یتش ن وقس ندنرارادمکح یل ود نیشن

 ۲ ردشم ردتا ادا سصق ر علصم كيو



[۳۷ N LD OL A Oc YE SAS ۷ TPO, ےک ی اھ r ن 
O A I 1 a 

E ۳ 

 هتكل# نارعو هفراعم هلا عج ىنبراثا كسويقوفنوقو

 كنهروک دم تل ود ۰ه ردشم وو 4 | درم ه رشک رابا قلعتم

 ندفاط و یدیآ فورصم هه راح هل را رابات یاق وا شک ا

 ات ظ وظح ندنعیدل وا فولام طا یھالمو لا وحا

 ےل ا عسا تاب وقم و نيج اعم نوڪګا دوام سەب

 تاف و تویمهدنآ دلنواح یتایح هدلاح یعیدل وا صد رح,

 یس هعلاطم جرات ا5 یا سواح هرکص ندو یدشا

 هب هبتسایس مرا دا تولوا لوعشم هل ما را س رد و

 موج هنرزوا یلاها هل رمشابم كنرزو ندنغیدقاب
 ندم وع نکیا لوعشم هلا سرد هدهناهتک ریدایا

 ردتعم هب هلن ام هد ه-ساا یدعح ۵ رمط لسم تولا رخ

 قارحا ی هاش و تد وع 2 ا و ییعح هيه هل وا

 ۰ ردشعاب باتک ردق داح كم قرف هد رص وس یدتا

 طیص یرخشاک هلو وس اک رل ولتنح هد ) ۰: ۱

 و قلاب شا یی وه نیح ناقاح هد )4۰( ۰ رف تدا

 هتسلات و یر اقان اخ صوءب ا هلا یرلت الو روغن وا

 تر ردو هرزح رک یلود نیح هرکص ندو یدلا

 ویو ب۸ ز نه ) قدروا



 ۳ ۱ ایسا س باتک یصرب

 یتفلاوهش یلبغوآ كفناو غنایس غئاوج ندهروک ذم

 لیکشت هلقتتسسم تلود ر هللا طبض یتموکح و حورخب

 ۱ ۰ ۱>۸(1) بیا ۰

 را ول تاد وس یسهل اه و

 یني ۶ روس نيچ روهشم نوجا هظفاحندنم وجه كرلراتات
 روس وش «ردشعا لاکا هددنس نوا بوالشاب هنا

 تک هنس تمه یکید ریس هاو رک ندنماتخ

 رک هلیهدقت _هب هشاتس كولم هلا را ر هلو هلکمر و

 بوشلاج هاسحا یتیراثا كنفالسا هيلع ءان ۰یدلوا

 ۰ یدر و یدا فالتا لم دوبق و مادعا یرلخروم

 رالانف و اشنا رالو كرەلد یرلغاط هیلا راشم رادمعح

 ما وفا هلا هفلاط نالید و غنویه و شەر دا دات

 ریش درا ندنسلا وج نجس ابرح فرج و و

 دن رب یلغوا بولوا توف یتغناومش هدنسهنس (۸۳۲ )

 هلغل وا ضرتنم یتموکح هلناف و هدلاح یعیدل وا شمع

 ۸۲4(۰) یدتا لکشت یتموکح ناخ
 3 IY (۳۵۸)ند )۷۲4( تل ود وش يلوذ را

 ٠ ردناذ مان غنایویل_یبسّوم ٠ ردشلوا دن ردق

 هيلع كردبا راه راح هللا یسهلبق ول غنویه هيلا راشم

aE,قلو هو راد قلخ ۰ یدلیا سولح وا  



 را ۲

 تولوا صترح هراکش و درص نیشتندا سولح هدنسهنس

 فدا ہت هدرص و ر ریخت هد راهاک د.رص « هد رل هجا فو

 هدراکش ۰ یدنا زار یسهفرا ردق هن هک روتک هلا ها

 بار ا د یر تمار منا شيلا ها
 زایوس هلس یرفل هرانا نوجا عنم یسودنک نک ردنا

 نوجا قعراتروف ندسنلا كلغ یلود ءارز و ۰ ید

 ندنسد هدر لوب ۷ یکج هک هلبلط دص ردنا قافتا

 توش هغناق وش هلا نشد ۰ رادلر طاح ق اقرب شارف

 هلعل را یر هم كمداف هدفدرا و وا ك وص

 . رایدلوا قیرغ بوشود هرن رارب هلرانالوا هدنناب
 ےکح ر هدنمان سویفوفنوف هدنامز كتلود وش

 شەزاب رباتک ولد هت ساس و باداو ند ردا روهظ

 كتءوکح هلیتیطوبنعم هک دل وا كنس هیځ رات عیاق و نرچ و

 ۰ ردشلوا ببس یراثا كناد وش هننسهرادا ماظتا

 .رد مدق» هنس (۱۱۷۰ ) ندنرحه یتدالو كسوبقوفنوق

 راتو راخروم ندنغددا وا رمصعم# هلا تود ریه خروم

 روب دف ما وا نر
 یهیموع ترف یلام كنهروک ذم تموکح

 یر را را اوا اخوا
 "دل ام «یدلا هناصتغا د یتموکح هلا سيخ هدنارس



 DDS ادد شی ®

 ۳ ایسا س باقک یر

 ریپدت و تایسایس نوش نالوا فلخ هوا ابو شمتسوک
 « .شعا ا حص و دعاوف ضعب هدنعح لرم

 لیکشت هد ( ۲۸۱۹ ) هرع#البق - یسهلتاع ایه

 مان و سوم كنهروک ذم تموکح بودا تعوکح
 یر رادمکح نیح ردو هنسولح 2 رات كنو ۰ ردناذ

 ییسهدعاف تئارو و نکیا روالوا نیبعت هلبا باضنا
 نیکد هنګرات (۲۳۸۸) یتعوکح نيج ۰ یدلیا عضو

 . غنیچ هدخشرات وا بولاق هدنرهرادا “یدایا كن هلئاع وش

 ۰ ردشعا روهظ یموکح هام غنات

 ۰ ردغناشیس- وه كتموکح وش - یتموکحغناتغنیچ

 هنس هلداع و اما یتموکح اسه قافتالاب هلراتراما ضعب

 اعدل تیم ات ینو غنات غنیچ هرز وا قلوا توانم

 باکترا لاظم رادم> وص نالک ندنسهلالس غناش

 لردیا حج ورخ تاذرپ هدنمان اف ندنرلکب و هچ ندنکیدتا

 سیسأت یتتموکح یسهلئام وچ و هبلغ هتنادناخ غناش
 ۰ )۱۷٤٤( يدتا

 5لال را قوه یتموکح وخ

 یورو را را یا دف هلن اک

 (۷5۱) یسهل اع و هچ ۰یدلوبعوقو راهه راح نوزوا

 (۱5۲۲) ندنادناخ وش ودعا ماود ردق هنسهنس
۳ 



Eا  

 هرادا یتتکلف نح اخر لا ردق هشامز رادم مان

 ندناذ مات یا منا وه 0 هنمزا كحو یکیدتا

 ۰ رد ورم یکیدایا ادب
 مدقم هس (۳۲۰۰) ندنرحه ییامز یا غناوه

 دنیعیس كنادفلاوا ٠ رو هل روک هدر را یبدل وا

 را نیل دل اقا ندا وار نال

 كنیهوف ۰ ردرا و نامز لیخ هدنسارا یهوف هلی رات

 یمهنس (۳۸۰۰) هرج#البق نالیسوک ود یامز
 ۶ راو رک مزال قلوا مدق نددنسا للت
 تاد لرنشب سنج هیقام عم « ردریاغم هنساسا یموع

 رود مر ندنعیدل وا وف اذ یح رات يرام

 هل رګ رمصت هنس نوجتاعوفو هنمزا یک مدقم ندڪګ رات

 سمارب ًاعابتا هننادافا لراخروم را رات زمیدلیا عضو
 رد رابتعا

 دبیهوف هد (۰-۳4) هرج#لالبق مهعز یلع لوقلا

 36۲و لوا اعم هرولنیچ یون نالوا فلخ

 بوالشاب ههرادا یتموکحنیح یسیرب هدنمان | یتا غئاوه

 غناوه ٠ ودا اس ندنو یمه رات هنمزا كنج

 فداصم هتنامز كنو ردا روهظ وا اب هرکص ندیتا

 زو ینایغط وص ر هدنسالاوح نیح هدنخ رات (۲۹۳۰)



 ۳۱ ایسا س باتک یجعرب

 نالوا دع یمتسا كناند ع راوت ی رات نیح

 ینددل وا نعصتم كروك ذم 2. رات ۰ رددودعم ندرل رات

 تیرقت هتدصت هراد هموهوم تاباکح و تافارخ

 (۱۷۸۸) ۰ ر۹ا لہو كنسهعدق كولم هبفامعم ۰ م هل وا

 ی رل هی رات عیاق و قلعتم هنامز ندیا تّعبس نیکد هنسهنش

 ۰ ردقو یثرب ج قلعتم ههدافتسا و رک ذ هدنګا

 نددنس كم زو یناکشت تیاد كننرلتل ود راولنبج

 كترڪ هلا مدا طوبه هک وبلاح ۰راروهدنا راشعا هدایز

 دتا ور نالوا ناباش هلوبق هقدل وا تدم یهدنسارا

 ندنافارخاب یرارابتعا هوا رلولیح «ردهنس (۲۱۹)

 « ردیئات ندنسمال وا یواسم هراهنس مز یرلهنس دوخاب

 نکا الر ما وفا رخ یقاتج رو هرو

 یحرات هنسلا لیلبت » و ۰ راروهدا تبسن هجوجام
 كحول یتب هرکص ندنسهنس (۳۳۰۶ ) هرع# |لبق نالوا

 نيچ ید یدالوا كجوجام هدنرقرفت هنیمز یور

 ۰ رارود « ردراشعا نطوت هداروا لرديک هن رافرط

 قرفت لرمشب عون ًارظن هنیراهیخرات عباق و لراولنیچ
 ندا روهظ هدرنامز بيرق هروک ذم مرات یرلکدلیا

 شعا عضو نیناوف ضعب نوجا یسیلاها نيچ یهوف

 ایه ندیهوف «ردشل وا فلخ کا هدیسر هدنما یو



eربعلا تا  

 ندالف و ۰ رولیکوب یرلفارپب هرکص ندقدلدبروق هدنناب
 دف رط ض نوجا قللاص هللا عضو هرفدنص لوه

 یاچ هفوا نویلم یکیا یونس ندنیچ ۰ رولپردنوک
 كنالوصح یلتعف یکهدنج ۰رد ورم ینیدل راقح هجراخ
 هدایز كب هنسهیرت كنرلکجو كيا ۰ ردکیا هدیسدرپ

 ۰ راردبا تح ورو ی یلیح هدهح راخ و اعا

۲۳ 

 یخ ر ا نچ

 ) NSS ( رح# البق

 كن راتل ود ۰ ردندنرایکسا هلاكنابند تلاع یتکلغ نہج

 صعب « راز وب هدا نظ یهددل وا زر و 9 یه رق

 ییرافدل وا ندن ربط, سصعم كن سلاها نح رلح روم

 هان رعخ هراار وا ما وفا ضصعب هرکصندنب ر وم دل رصم و

 ۰ رایدلیا گد ینیراک د لیا نطوت

 كن رد ندا تعیس ور ندن رو تیاد كح

 كت ود E یکنا و ۴ هحار وا ۵ لر دم هدایز ند هنس

 E Fra یرلودل وا شا تمو <



 ۲ ٩ ابا د نایک صوت

 ردنن نم هلا نيچ فزخ یزو شیط " ۰ ردراو

 رهش ۰ ردیرهش نیکپ هدیسیرب ثلنسهروهشم دالب
 هل ی 0 ردیکللا راد كل ود ںی موبلا روک ذم

 لیطتس . یلکش تلت ریش نیکپ ۰ ردن ویلم یکیا یسیلاها

 وش ۰ دما ها روس لوب ر یفارطا تو وا

 رسراح .ردمدق زووا یطرعو زو یعافترا روس
 ماود ها رج صا هلا رود قرەلوا لتا هدب رژ وا

 فا هما نر اید تول وا میسعنه هن راع لام شو

 لمگا و رغاب وش ۰ رها و هدلامش مسق ی را هجماب و

 صع) هدر وک دم ےس هم ۰ رد راخ یتفاطا و ت

 0 ردد وج وم

 ردرهش وغنغس هدیسیرب كنسهرومشم دالب نيچ
 ۰ ردوا رهش لوبقم لا هکقاطل و عاسنا هرکص ندنیکپ

 * و ویح ؟ سلط انعم 3 رولب دروح ال “صج ه دنیح

 هنن راجا کا توفاب : دز ؛سالا و ی رلن دعم شوک

 یاح  ردف وح كن یرلحافا یاج ؛د وع ؛روفاک .رونلو

 شنا فروخ تولیروشود دیو د جوا ۱9 E یالوصح ۰



 ربعلا تا ۲۸

 ۰ ردم دو شد ی رکن E كسعاشا ۰ د ینه ندی

 مدق قرف یرایضعب كراحرب ینہم نددبهرف یهدرزوا

 ۰ ردهدنعاش را

 ندراهتعا "رظنو بارخ یژنک | هدلاح یکیدمش

 ۱ ۰ ردطقاس

 لوي رب هد سار كنهریتعم ءایشا کمد کلم نیح

 شرع قدیم تولوا لم (25۰) یلوط هک ردل ودج

 یلا نوا زو كنيفرش لوط و ید زووا كنيلامش
 لودح ۰ ردهدنرق كنساهتنم یرهش نیکی و هدنسهجرد

 لا و هص وصح تروص نوعا لیهسا یتایلش روک ذه

 ۰ ردشل دا

 ۰ ردلدتعم اینک | یساوه كلنس هعطق نیح

 ی یر اهو وینم دالب هریک دم تک

 ىس هع كاننل ود نیحیرلمدقم روک دم رهش ۰ رد رهش

 یسلردلاق نداروا كتموکح تخت یرهرکص ۰ یدنا

 ییلاها ۰ یدل وا یداب دن ود ندنس هفاس نیظحع

 ندنسهبغ ةشا كب يم نکنان ۰ ردو كیزویشپ

 ندنراهاشداب نج یر وش «ردراوحر لوب رب دودعم

 «یدردتا اشنا ندهلعوط هدندم هنسزوعط نوا یسلرب

 راهج رد هدنن ورد یطس ۰ ردن واح یععص نافنا یا



 ۳۷ ایسا س باتک یحرب

 )۷۰ ۱ یسانایرج لوط دارم یف ورعم هل رلمات ناک وش

 ۰ رولیک و د هرفصا رهن هدنډناح نیکو ۰ ردلیم

 هن زاغو نایلافس قرهتج ندایریبس هللا یر ومب

 ۰ راردندن رابنانیچ ځد یربن روما نالوا بصنم

 نا وه ۰ ردنسهربح وهتل یسیرب تكننراهریحم نوچ
 هدیتسل رب ۰ ردلبم ) .r یط. و مقا و هات دام

TSکیا یسش  
 ب نالوا ارك نوچ ےک تیر وات کور
 اک ریست تاربم ضرا هرلدیحات وا یسیلاها

 یاقنههدهب وشنهو ومسن هدنسهرا رییک رېن هللا رفضا رېن

 ضعإ هعشب ندرلن وب بول وا هریګ رر هل رمان نودوهو

 ۱ ۰ ردرا و هدرللوک

 روس ۰ ردروهشم روس یر ندا غ یهدنیچ دالب
 ۰ ردنا لصف ییدالب لوغم هل رس هہلصا دالي نیح روک ذم

 هددی دو "هنمزا نوا عنه یتیراز واع كنهبلامش لئابق

 قرف كنيلامش ضرعو هدندنع رحم ید رددوا ا

 دحرد یمرکیزو كنفرش لوط و هع ود تردو هحرد

 زو وا ولوط هحردقحم ر نوا زو ۰ردهدنسهمیفدیکیا و

 < رووا قالغ دوش[: ن دیس رم ووو یه رول
 یرالع ضعبو ندهلغوط و شاط ردلیم )۲٠۰( لوط



 ربعلا تام ۳۳"

 تکلع وا ۰ ردرفصا ره یسبر كن رانا یدالب نیح

 هدننسه و وا ناد جرج ۰ رار د وما وه کو یسیلاھا

 یلاناسفط كنفرش لوطو شب زون وا كنلاعت ضرعو

 ردو لته زو وا و ناعر ندار وا ۰ ردعوا و هدنس هح رد

 ه دعد و هن قرش لاش اردا ناارج یغوط هب ونج

 ق ا( سم علعد یرادعم لم ز و وا زوم رد و ۰ رب ودهلامش

 لته -(۵۰.۰) هر | لنه هت ونجح هدعد و هفرشو ندک دا

 مر ندفدقا ردقلبم ) >6۰ ۱ تو ود هفرش ندناو

 ترابع ندقاربط یراص یهارح ۰ رولیک ود ه رفصا رڪ

 رم ۰ ردشەرو ترهش همان رفصا ره نوجا یعددل وا

 هراس رامناو یرارم ولو یاو ندض هدروک ذم
 ۰ رارولیک ود

 هد رلدنع یسلامها نی هکر بک ر نانو ه درج

 ندا نایرج ندنسحاو تست ۰ ردروهشم ود نایفات

 زوةط ناسقط كنبقرش لوط ۰ ردا بکرتندهرثک راهنا

 زوت وا كنرلامش صرع تو الشاب هن اب رج ندنسهحرد

 یسانابرج لوط ۰ رولیک ود هرفصا رګ هدنسهجرد یکیا

 تا یوم ی روک دم نده اردک لس وا

 اضعب ونابک ناک ن الکو 3 ك E نيج ۵ 4 وک هل دم



 ۲ ۵ اا اک یجرب

 - هرک یکهدنرلا را نیکن وت و نيج هد رلیصعت كن را هبعش و

 ۰ راردیک ردق

 راد و ۰ رد را و چد را ەل ىس هوش هدنفا رطا کد

 2 یکیدنک ود هرک تان رهن روما ندنسهر زج دیش اروف

 ۰ ردراشع | دادتما اد

 هن راضعي را هلتسلس ندا قرخ یدالب طساوا

 ۰ رار دنا قالطا ( هب واع لابج ) ناش نت یسیلاها نیح

 هدیعاط رول و هدرل اس فرط یسلح رب 1 رل 4 سس وس

 بوج ندرس هح رد نیک دارد لیلا ص ع ۰ ردعفا و

 نیک د ههګ راو هن را هج رد زوعط و ىلا نیس كنه رش

 هس راع ونحو یلاعس ییس هعطاعم یبا هلا دادتمإ

 رار ربا

 ۰ ردن را هل سلس 1 هدیسل رب كنهروک دم لس لس

 هدادتما ندنسهجرد قلا زو وا كنبلامش ضرع هدو

 ۰ ردلصاق یسارا یسا رعع ی وقف و تبلت تو الشاب

 ردا رور ندنسهط ر وا كتکلع هدا ندرلن و

 ۰ ردراو راهبعشو رهلساس قوج
 یلوط كنسارعص یوق نانلو هدنطس و یتکلع نیج

(Raa ۱ (دوخت  el.) 

 ۰ ردمعب رم لبه )۱ ۲ 42 ۰( یس هحاسم تولوا
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 ری نا / ٤

 هند ودحناتسناففا و ناتسک رت ند هر واههدالب یک تبنو

 . رددفاضم لالما دن ردق

 لسالس تاسکو و نوزوا ماط ر تکلع وب وش

 یک یاب و هان و د راجا لاج
 هجدعشب ید یهروک ذم لسالس ۰ ردا لصف را هلسلس

 9 باور دم اهم

 ۰ ردبراغاط قاتلا یسیر كالابج ناسنل وا رک ذ

 اد نجر یقیدکود هر كن رم روما لغات وق

 هل ض هدر تنم تضم ۰ ردراهلتلس دتم هداج لام

 لدعم ۰ ردشعا دادتما هفاسم لیم ( ۲۵۰۰ ) كرهنود

 یغوج كنهروک ذم لابج ۰ ردمدق (۷۰۰۰) یعافترا

 هدام ی را هج رد ییا یو ید قرف كىلا ضع

 . ردعقاو

 یسهلسلس یغاط رولب ییرارا نا شخ دب و نیح

 تج رلهبعش قاط رب ید ندغاط و ۰ ردا لصف

 هلا دنه هګدودح تبلت بول وا دتم یرغوط هب هب ونج

 هلا داوا ردق هن رلغاط اب راهش نال وا لصاف یسا را نح

 نکد هه وا یذاح هن دالب امرو هدیفرش بونح

 هنرلهزاد مایسو امرو ندتست دالب ۰ ردشلوا فطعنم

 ردا قرح یی دم ورم لابح 4 راح راما صد نیک د



 ۳۳ اسا اوو تاتنک یر

 لصفجنش

 یحرات یلوا نور هلیسایفا رغح نيج
 . ییدندمنیج ۰ ی راتنیج ۰ یسایفا رغج نيج

 یسافارغج یدالب نا

 نایلاغنس ندقرشو ایرببس دالب ندلاعش یتکلم نیح

 نيچ ندونجو رفصا رګ « یزکدایواب ۰ یزاغو
 ندغو ناتسدنه "ییبح دنه * یزفروکنیکنوت “ یزکد

 بول واد ودګ هلا راتات دالب ؛ ناتسناغفا “ ناتسدنه هت

 ترد شک كفش لوطو يا رک تالا ی

 ۰ ردعفاو هدنرلارا یراهجرد شب یرف زو و

 یطدح و یھب رم لم or) ۰.۰ ۰ یسهحاسم كنيح

o0۰ ۱ یلوط كن سل اعم دح و ) | ( ٠ (rزوم و  

 ) ۳۳۵۰ ۱ لوط ردق هنسهرزح ناباه ندنیصم لروما

 ۰ رد واح یموفن( ۰ من ۰۰ ] بول وا لب

 هدنتمح قرش لام (ای) یسهعساو ؛یضارا نیچ

 لبا و لوغم (۳) هعطاقم زکسنوا (۲) * هبوشنم مقا و



 ریعلا تام ۱ ۳۲

 تهاذم راس وا دودعم ندمرلسا تلم ۰ ردرلشل وا

 ۰ رارودنا ماود هبهروک ذم
 یسیه «ردراو تغل ردق نوا هدناتسدنه -- تاغل

 یدعم ۰ . رد رگتسیف یر هیلضا تعل» «ودیهشزمندلضا و

 تتکومولع نکل ءزغلوا ملکت هلبا هروک ذه تغلهدن ران

 لتس هدنه موبلا ا هرز وا تغل وش یراهبدد 0

 هل رابلدده لصا یناسلسرف یکساو برع ناسا نالوا

 ۰ ردط وله راتغل "



 ١ ایسا ےس باتک یجرب

 یراکددتاملالا تالههرزوا قلوامشتنم هند وج و هلج و
 هندافتعا یعیدل وا یزوک ددع كم روك دم موهوم

 ۰ راید] وا بهاد

 یراغا قارحا یتیرلاتوم راهلببق ضعپ ندرایلدنه
 هلکنا هدیهجوز هسا ردا تافو وز كنهجوز ربو
 ِ ۰ ردیراتاید یاضتقم یرلقاب رار

 دقشب "ندنرببهذم زيدا رک ذ كنهدنه ماوقا

 راتایلعت یراکدرب و درلاد و وش هلفل وا جد یرلادو

 یک د ی رکی یکم دقم ندنرعگ ادو ۰یدنآ سدقم هدنراذاب

 بول وا یعما كنسهدازمش دنه ر شعا دلو هدرصع

 دلم رب تب یرایدنه و رابتعا مدع aA E م وقم

 هدنرلارا هرکص . ردشعابیئرت تایلعل متاط رب هلا قوس

 سران ۰ یدنلوا قالطا ادو هلقاعو ملاعو ےکح رب ره

 ندادع دل رلن دا تافو هدارواو ی وا سدعم كن رهش

 یدو مط هدر ود ده یه كنادو یداقتعا یعجهلوا ماس

 یرللاشع عنصمو یلزدلاب كرلادو هدنرادبعم ۰ ردډنوګا

 ۰ رارددودعم ندنرادوبعم رالاشت وش هلغلوا

 تناید ةعشعش هرکص ندنرومظ كمالسا نیم ند

 ناسم یعوح كى كل رلب دنه هل وا صدمه ۱



 ربعلا تا ۱ ۳۰

 یک رایروثا ° رلد مصم رادان و ردا برع یداقتعا

 ۰ رلدل وا بهاذ هکلتسرا تب

 اه ر هن راعزهرکصندکداکو د هکلتسرپ تپ رلنوب
 هامه رب لردا رامتعا هب ههلا جوا هلن رامات اوبس 5 ونشو

 وش ۰ رلیدید ثالهم هاویس "ظفاح هونشب و " قلاح
 دص وصح لاکشا و یاصوا 44 تذسل رب ره كن را دما حج وا

 کا“ یراسدفم باتک یرظدید اد و هبننلا یک رو
 هديتي درد : - روت ر ن وا ؛لاکنج ر هدزلا

 قل وا لاترد جد كنونشد و و یفیدنل و ییا وص ر

 ندنګا هک دن ود هدنسهکنایر و هدنلا یګ ر هرز وآ

Eیا ترد دک كناوس و یهدل وا یلاد هک و ه راق  

 یراراکنک هدنسیهبا « ناکوچ رب هدنسیح رب قرهلوا

 یتک ودا یلاخ ىلا یکیا بولوا بیا رب نوجا یقءالغاب

 مص و هب هاڪ بواب ی رالاث# هلا لگتا دو دافتعا

 ۰ رایدتا ذاا د وبعم یسرب ره هر

 لا رب هرز وا قل وا یهاشداب كن را دلا تش ندرلن و

 -.یددل وا هد رز وا ناف هدو « ردراثنعا رابتعا ۳۹

 تخم ییسهدیعع یعید:] و هدکعا هلن اقم هاب رانمد هدلافب



 ۱۹ ایسا س تانک یجرب

 «رایدردتاهچرت هناسل یسراف رایشیلیخ ندنراب کک

 تبعر ههدافتسا ندنسام ک> دنه هد شا ناب ۱

 ربرع ۰ ردریلدنه یدحوم كنه دنه ماقرا ۰ هر

 اک را )۱ ۲۰ 2 یمدقم ندنرعه .رایدلیا ذخا ندرانا

 یتنو وا ممرطس هدناتسدنه ےکح ر هدنما هصص هد

 ۱ ۰ ردشعا داحا

 ترامعو یلوط د هحعلانص ایل ده س میانص

 راش عصر "رلهدنام نیم هلبا جاع بول وا یرلهیاک
 یتالوم یناواو حاحز رلهردا قلعتم هشوکو هنوتلا

 ردروهشم یناحوسنم لاش
 لسوت طناسو یرانعهر رایلدنه یکسا س بهاذم

 د وج ومو رضاحهد ر ره ومولعمان یتقیقحو هنک كردبا دع
 كناشا هفاک قلطم رداقو «یدا راریناط قلطم رداقرب

 یلئاسو ثلوص و کا یطااسو راسو یظفاحو قلا

 یکردلک . لقعرب قلطء رداق هیفام عم ۰ ی دا رارولب

 هدلاح یتیدل وا دعاق هدطرحمرحم بول وا نو دیم رھ

 هدنن ورد كلام یک اوهو ر ؤ٥ یس دارا وما هراکو ک و هرارب

 هناقتا ندهناسفن ظوظح لوص و اک او کو دنا را

EEساسا كنسامدق دنه ٠ یدیا راردنا داقتعا  

 وا یراهرکص نکیا تراسبع ندنوب یرلهدیقع و تناید
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 ربعلا تایم ۱۸

 راسو رکلود ۰ کرو ۰یسهجاوخ بتکم یرظان وص

 . یا نون و رامدا وال
 یدنک یسرره كرهحار نالوا هلقتسم ةالو نکل

 كن IS و ۰ یدنالقتسم رادمکح ر ەسە رباد

 تموکح هلي رتن اعم لرانمه رو تماقا هدنرارهش كوب كا

 ه راحت ویتسانرتلک اح بکر ندرانمهرب «یدیا راردیا

 یدیا ندشاظ و داع هراهجار یغلنادناموق رکسعهدنع وق و

 ندهجارهدرالحم نالوا هدنتسد رز كنسدر ره ندرلهحار

 ساواو زاما هحرد هحرد ردو ردقهن رارومأم هب رف رب

 ره رف «یدا دوجوم طاتراو تبسانم هدنراهح یهاو و

 یدبا را و یراهرادا یا و هدرر هدنفوفام

 زات هحفراعمو مولع ریلدنه س فراعم و مولع

 هدلاحیراقدل وا رهامهدنایعبط و تایضابر نکل ۰ رایدا

 ےظع لیج رب هدنسهطروا و طیب a ق

 هدنداقتعایرلکدنود هدنفارطا كالبح وا رازدلی و یعیدل وا

 لثاق هنافارخ وج ك هنرزوا دافتعا و ندنربفدنل و

 هدنناباتسح تنه وام" ماسحا راز هلرالاح و ۰ ریدل وا

 - اطخهد هی ز تاباسح هکیدا راو یرلتراهم ردو لوا

 ۰ یدنا ردا كب یرا

 ۱ لولم ۰ رای دی ا لئام هدابز هب ةف أف و رعس راد دنه



 ۱۷ ایسا سس باتک یجعرب

 باب هدنرلنب تقو ره هللا ماوقا یامدق یک راول هکبنق

 د امر تماشا رداع یا قعا ترا

 تادا و تاداع و قالخا تولیحا هد رلا ر وا و

 ۰ ریدنرکوا رلیش یلیخ راد هنر هیموع
 میس نالوا یراح یلاهالانیب هدنمایا كردنکسا

 یزاتع كفنصره ها رانه ر ۰ یدا یع رم یلوصا

 هدنرلا را رلیلرصم ےسقت لوصا یهدرنامز وا بول وا

 رایان و ندنهددل وا هاشم هدایز كن هل وصا نالوا یراح

 موف ر شعا لاقتنا هراروا ندنرایطبف رصم رایلدنه

Eو  
 هر را صعب یرقدل وا ندن ریط,ق مصم كرا دنه هلکعا

 ۰ یدنل وا رلما و ح رد

 هاکترام ر یسیرره كرارهش لود یهدناتسدنه

 یکیا هیلو هرادا هلبروص تیموع یلاها ۰ یدیا
 نالوا فولام هلتراص فنص یر قرهنلوا دع فص

 ا لیا, ها ا و هد دره

 هم وع یرادوف كرانمه ر هدررمش ۰ رلیدبا یییلاها

 هرزرا قلوا سدر هدهرفره یک یغیدل وا یراح

 ۱ و هطباص هدر نوجا ها و و

۲ 
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 یراعم و تهدم و تر ادم ده

 راحت ؛یرکسع «همهارب یسهیلصا “لاها كناتسدنه
 لس تردد درو وا میانص باصصاو لاع "عارزو

 تاڪ ج ربنهاک نالسد همکار تولوا سونم

 ۰ رایدا ندو یھکیا تر ها

 ماقا هلتیح لعو میانص جد ےس یحدرد

 ندنرقاط یرکسع و همهار ۰ ردرشل وا ممسقنه ودلع

 دا م لاغتشا هل راشيا نالوا هدنن ودام كنفنص هسع رب ره

 هل رکیدکی كفانصا تویلاقهدنم دق لاح زابتما هرباد هیلع

  ED Eیدل وا تعش هد دلم فونص ندنحا ودزا و ۰

 هل رظن ترافح هارب ه ران دیا لوف یط التخا هل وعم وا

 یدبآ راراقاب ۰
 هدننلایم۳ كباحا هدهیدق هنمزا ردقن ره ریلدنه

 دا زا یالیتسا وا هکدتا شدابعد هب النسا لرهعا ما ود

 یرلنط وم هد هسا راشعا لاصحما یحرلل 0 یدنک و

 "رایروتا «رایرمصم ندنفیدل وا تراحت میانه وتورت دروم



 4 ایسا س باتک یجترب

 هد نګ رات ( ۷۵۰ ) هرع#ا لبق املاراشم تلود

 فداصت همازما هت ضعد وش راق AROS لوغم

 تولوا ماس ندعاتاهراتل ود ینجا قترا ربیلدنه هلکعا

 كن هلقتسم ةالو یرلکدتا باتا هلیمان ( هجار ) ندولرپ

 هدنسهلقتسم تکلم یلاو ره ۰ رایدل وا عبات هن راتموکح
 ۰ یدنرو ینتم کوچ یک هاشدان ررب

 البتسا یرصم راولام ورمدعم هنس( ۰۷۰ ) ندن رحه

 یمالیتسا كناتسدنه نالوا تورث عبنم هرکصندکدتا

 هلرولام ور تل ود ناباکشا نکل ۰ ىدا راشعمودهنصرح

 دارا یفوم دغ را لاک مود او عد
 ردق هنسارعص دنس هرک ضعب یراهاشداب نایاکشا -

 هوالع هن رامان یناونع یعلراد 7 ناتسدنه بولیحا

 ولر ندنراقدم هوا ردتعم هدوفن لاعا هن هدهسیا رلیدتا

 :یدازروهدا ارجا نیراتموکخ یک یرکدساردجار
 بناحا هلیمح یسهعطق ناتسدنه دک همالسا ر ود

 یرالحم ضع هدنامز هب وما تل ود بولاق ماسندنسالیتسا

 تموکحهدرلا ر وایراهرکص اهد و مطنم هب هیمالسا كلام

 نورف یرتدفک هکردشل وا عسوتم هدایز اهد هیمالسا

 ردقحهنل وا لیصفت هدنات تاتک نالوا یواح یاطسو

 ا انا



Eتا  

 یاتسدنه هلر ع سرسو رس نوعرف هلیصوصخ و

 رک ا سیما مس ندرلبروئا ۰ ردشعا مایف طبخ

 هرزوا یکیدلسوک هدننحم رایرولا و شک ردق 4 اتسدنه

 ۰ ردشغ ود هاب امرهم تواب وط هنس هب رح هع دخ رال دنه

 نوعا طبض ییاتسدنه و ا ندد ولم نانابک

 اراد ندنفالخا بویمهدیا مف هدهسیا یدشارغوا یلیخ
 ۰ یدلیا كالقسا ییرالحم ضعب دنه هللا هئرح "هوق

 هرکصذدکدنا وغ نتلود نانناک یانو ردنکسا

 یرار قوح اردک هناتسدنه هل رکسع كي یر و :

 لن هفاسم هد هدا شعلا كعرو ورابا اهد و شعا ا

 تدوع ندنرلکدعا تقفاوم یرکسع هلتهج یغلقاز وا
 ۰ ردشعا

 ییسلاوح هروس س ول یسوم كل ود دکل

 هدرا رات ( 4۲۰ ) هر#لا لبق هرکصندکدتا كالعسا

 هک ندنشوکهلم + یولیا الدفا چک ر كيابدنه

 یسیلاها ردا ماف هنملع ناتسدنهسخ وتنا ندنفالسا

 یلاها یکهدنف رط قرش كنار ۰ یدیسشعا طبر هه رج

 اردنا وزرا ین > ندننلا یفیردنوس كل ود رک

 ا هرکص ندکد لیاسیسا اتیل ود ناکا کرا

 ٠ رلیدایا عابنا هناساکسا جد یرالع ضد



 ۱۳ ایسا ےس باتک یز

 نهر یرلعماكن هموق ملولمو ۰ رو هلروک هدرلح رات
 او I “تاب ۳ “روف ؛ناماد “د وهاب

 ید یییدلوا د یع'ا كهاشدا یکیدنا هن راح

 ندا ه راحت هلردنکسا هدناتسدنههکوبلاح ۰ رو هل زي وک

 یمه راع هل ردنکسا بول وا تاذرب هدنمات سرو راد

 ز وهط كنه یک ید هبفام هی ۰ ردشاوبع و و هدر اب

 ۰ رددرعل نددبلّمع تالاعحا هدیسشا تموح هنس زون

 ادب و دل ریل دنه ل راد رش وک سس وه هتل ود و

 اهش رب یراکدتا دان ود قلم كس رل هس دم تک نالند

 .رر نددنه یا ید هری صاخحتا ندنفح هل وا

 كس را رات دنه راس دوخاو طوحم یملوا تاذ
 ۰ ردد ودعم ندنام وه وم هد وب 2 یرا 4 اکح

 ًارظن هش رتاور تد رو ٦_4 دقر) وا ل لخ روم ۱

 کیا كك رب راغ بولوا کما كس یتنوکسم كناتسدنه

 یرادادحا لر ودنه هايس یکیدعش راتکلم مفا و هدنف رط

 E رم مدعم ۶ SAREE ) ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ ندنرعگ ها ما وا نال وا

 ۱ ۰ شعا

 یراراسو تور هددعدق هنمزا كنه دنه باا

 هنسالبنسا هعدق لود ندنشدل وا هدایز نده راس ماوقا

 رصم ةنعارف هدربصع ىج رک هرجا لبو ردا ع



 ربعلا تار ۱۲

9 

 یځ رات وا نورف كدنه

 نظیعیدل وا ندنل سذ حوجام یسهعدق "یلاها دنه

 هراس هءدق لام مراوت قلعتم هدنه طتف ۰ رودنلوا

 داو تلودو ولم هلا تافارخ هدایز ندنسیه تن راو

 ۰ رد وهحم یرادع دق میاق و كن راهاش

 قج هنل وا دع ندناموهوم هدنرباتک كدنه همشار

 كم زو جاقر یرلندم كرشب ٌهفاط هدنرارا یرلتاور

 روو تر دنه یامدق ۰ رو هللّسوک ورب نو راه

 بولوا لئاق هدهنتموکح كنم :یکیا لرهد یرالغ وا
 هل دافتعا شا روهظ نطب رد اب ندر هل ام وش ییح

 ۰ رایدلیا ثح ید نده وه وم نارادیکح قوح كى

 راغ یتیمها هدنتاعوق و نایاش هدافعا ها هدنصما یراذص

 .رددودمندنلسبف هناسفا یسیه ۰ رولب هلروک تاباور

 هسک رپ هدنمان نه رب ه رکص ندا وط تلذکو

 ندنک ولم تل ود وش و یکی دا لیکشت تلودر هد اتسدنه

 1 ووا د ق



 ۱۱ اسا بس تاتک یر

 ید و زکس بلا ضرع یسهعطق نح نشوف

 « ردهدنرلارا یراهجردید زو و وا زو كف رشلوط و -
 یری نکن < ردا هادتا راو ل نام و

 ی رن دعم ش yT ۰ ا امروب

 ۰ ردهدانز ندن وبلم ز وعط نوا ی ہرا اھا ۰ روم لوب

 ضرع هج رد چ وا یمرکیو یدب نوا یدالب نیکنوت
Eحفاو هدنندب و لوط هی رد زکس زو و 7 رو  

 ؛سوال ندرغ رګ .ندقرش «نیح ندلاع ۰ ردهرادر

 نوا هراد وش ۰ رددودح هلا نيج نیشوق ندونح

 را ودندم ز گی نواهدهروک ذم ماسفا ۰ وریمعنم هیس رب

 * رد رهش ومک یکم دنرزوا یرم یکوتاس یروهشم لا

 ۰ ردلم زو هوا سه یهدنسه را رک هلکن و

 بول واهدنرا را مایس هلبا یصلح نیکنوتیدالباید وبق

 هراهفرف و حورخ ندنیلن دالب ۰ رد واح یسوفن نویلمرب
 لوط وی ادو نالوا ترصرم هر هلا تباعا

 اید وبخ رو ذم رم بول وا لید )°1۸ ۱ یساناب رج

 ۰ ردلماس یهوف كي N زو یرهش



 قلا تان ۱

 ۰ ردد ودح هلبا هلافن و رګ ثلذک ًابرغ رحم و هقالام ومایس

 نا ل هد رد ۰ رد زوک كب یبضا را

 ندرلنا یرار ناولاس و ناتیس ۰ رارافا یرغوط هونج

 امرو ۰ راراتچ ندنرلغاط تبیت رار وش ۰ رارددودعم
 یسیلاها ۰ رونلو نداعمراسو شوک ؛نوتلا هدننکلع

 قارحا یتیرلاتوم ییپه ۰ ردسوفن نویلم قجم جوا
 ۰ ردیرآرېش وکنار “وکی "افا یسهروهشم نیادم ۰ راردبا
 ۰ رهام كنور وک ذم تكلم افا

 نشوف ندقرش ءامرو ندلاعشو برغ یتکلغ مایس

 هلا یم هر زج هبش هقالامو یزفروک مایس ندونج "نیج
 یناکس و یعب رم لیم( )09۰۰ ) یسهحاسم ۰ ردد ودحم

 نایرج هده عطف وش یر مانیم ۰ ردسوفن نویلم شب

 دن زفر وک مایسبوعجندنلابج سوال روک ذم رېن ۰ ردا

 ۰ ردلیم رب یضرع یهدرالحم بیرف هزفروک ۰ رولیکود
 ۰ ردتبنم یغعاریط و ۰ردقاص كن یساوه كندالب مایس

 عهاو هدنزززوا ېرې مانیم یسیرب ندنسهزوهشء نادم

 ۰ ردرا ولکیهردق زویج واهدروک ذم رهش ۰ ردیرهش هو

 ۰ ردهدن وز وا هلروک ذم رهن هدو ۰ رد رهشالوکت هدير

 نیشوف و نیکنوت ندفرش «نیح ندلامم ل سوال

 . رددودګ هلا امرو و مایس ندرغ ایدوبخ ند ونج ؛نيچ



 ۹ ۱ اساس تاک ی

 یکدتا هطاحا كس لام هعطق وش - بح دنه

 هدنفرط یکیا كن رهن ارت و امهر و كناتسدنه ۰ ردیضارا

 ندقرش “نيچ ندلامش بولوا ترابع ندعقرب عقاو

 ؛ یزاغو هقالام هليا نیج رحم ندنبونج ؛یزک د نیح

 یکیا ناسفط كفش لوط «رددودح لا هلاغن ند رغ

 ىلا یعرکی رک كنيلاعم ضرع هلرهچ رد ید زوو

 ۰ ردهدننس یراهجرد

 هل رادان نمح نشو “ماس ٤ امر و یس هعطق ییحدنه

 وش ۰ ردهزارطا ددش یسیه * ردلماش یع- وب جوا

 وش هک ر دراو رادووا رادلوصح مساو هدننورد هرعطو

 عطف ا نال وادتع اینا ندندالب تبت یرلهووا

 ۰ ردرا و راجاغا قوج كب هدهروک ذم لابج ۰ راردیا

 .رات یدنه رم «روفاک زوج « ایومس + ردزا یسلاها

 یرهویم هرونل وا باج ندرلاروا نارربخ «راب “ لیح
 ۰ ردووح ندناتسدنه

 «زوک وا ۰ رک . وبا « نادکرک ۰ لسیف یتاناویح

 نالیح یکلت «ناشواط “ران وعام ول رد ولرد « سوءاح

 ی زوک فا تا تولوا ترابع, ندعاها اتو

 ۰ ردقوب مه نویق هدرااروا «روئلوب زا

 .E ماس و نیشوق و نيج ا یتکلع امروب
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 كم زو ۰ رددابا دجا هدیسر ندنرارومشم كن رارهش

 ععاح ردق كس هدروکح ذم رهش « رد واح ید وفن

 كب زو .روهشوا تیاور ینیدنلو فیرث

 راب کک یره هسنج یرهش ید لباش یسوف

 ید یطیحم كروس یهدنفارطا .ردهدنرزوا هر و

 .رد واح یه ریثکدجاسس و عماوج و هرخاف با ۰ ردلیم

 ۰ ردراو هرانم ر هدنعافترا مدق قرف زویکیا هدننورد

 یعیدش راق دن ترم تام كن وب هنچ یسهشدم دابا هللا

 نالید ههار ۰ رداماش یسوفن كب ی . ردهدرب

 قوج هدشورد ۰ ردهدنرزوا یرهن ژناغ یرهش سران
 دع سدعم هج رلیدنه روک دم رېش ۰ رددوحوم راکه

  هدندافتعا نعروک باذع ندا تاف و هداروا رول وا

 زوم رد و دنس رغ لام كن هت وکلاق یس هن دم هّدطد هرارد

 كی زویچواو زاح ییهعساو تراحت ۰ ردهدندعب لیم

 هدنرز وا یرهن یلجوه یربش هنوکلاق ۰ رد واح یسوفن
 ید وهن كم زویح وا «ردعفا و هدهفاس ليم زو هر و

 ما روا هوارواس لاو كرما تولا الدا

 شع زوو عقاو هدنرف یسهریزج لیف یرهش یابمو
 رارهش قوچ كن اهد هدناتسدنه هردلماش یسوفن كب

 .یدنل وا افتک | هللرک د لات و هد هسا راو راهبصقو ,



 ۷ ایسا س باتک یجرب

 هراس تابوبح و ربعش " هطنح یتالوصح ۰ ردرلشل و

 "امرخ “ليج ران «توت «نوتوت .* قوعاب « یثماق رکش
 اقتروب «نوهل " یدنه رم «موزوا “مداب "نارزیخ
 تیوج ؛ شاثح . لفلف ۰ لدنص « تزوج ناتسدنه
 ناس صوصح هاتسدنه ۰ ردنرابع ند ریش نا

 .رردل وطیرب قوحیرللاد رول و ال وب كن ع نالید

 نوبق *سوماج «زوکوا + هدندالب ناخسدتم
 | وارد راس و یطوط * سواط  نادکرک ۰ لبق “هود
 یک یرلشاط توقاب و سالاو رلشوف و رلناویح ولرد

 .نداعم عاونا راس و روع و رقابو شموک و هنیمت راجا
 ۰ رونلو

 یک هدا یرلهجولشاب كن رلهرومشم دالب .كناتسدنه

 ۰ رد رارهش
 لاش ۰ ردهدنتهجح ین لاعشیعق وم كن رهش رشک

 و ءا ریش یرهش روهال «ردروهشم یتالو

 هردعقاو هدر یکیدلیک ود كلرر نالیک ود هنرپن دنهو

 هد هیسجف وس . ردهدنساب رغ تناح لر وه یمهبصو ناتلم

 هلا ماو یرهشتادوس « رول وا ج ریش لزوک ندکیا

 یروسر هدنطیح لم قلا ۰ ۸ رم نانل وا داب

 و ندور ست کز ابد او
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 هفاسم لیم (۸۵۰) قرهقا ه قرش بونح هرکص هقرش

 ۰ رولیک ود هنزفروک هلاغت هلا عطف

 رب موسوم هلیما هننشرک ندنراوج هبرغ تاغلا

 ورق یادم ل5 ) رویش« ناچ هو
 ۰ رولوا بصنم هشزفروک هلاغن هلبا نادرج یرغ وط

 لوط هدخنو ۰ ردراح یره ران هدنونج كنو

 ۰ ردلیم (۳۰۰ ) یتسایرچ
 موزا هناس «ردراو هدررم قوح اهد هدن اس دنه

 ۰ یدمهل روک

 ۰ردقو رلهربم قج هلوا ناب نایاش هدهروک ذم دالب
 نقاب هرارم و هراغاط ۰ ردفلتح یماوهكنات دنه

 بونج ردو هلوا نرشت ندناسدن راراک زور هدرار
 هدا ساب طسا وا بوسا ندیفرش تونح هدعب " ندب رع

 تاهج هرکص ندنهوم زوکو هدهیرغ تاهج رارومب

 ندم ترا اوا لرو . زراخا هدف رو

 چوق و رکج و هدعم « راج ندنرک لرارام لصاح

 راچود هبارطضا قوح ك یلاها لردا کت یرلتلع

 دا ر ےک دادا لا مآ زرولوا

 تاتا لع ۰ ردقوچ كب یتالوصحم كنان سدنه

 را و تاتا ع و كم ی هدهعطق وا ییاعصا



 برعت دوام لم یر ا ه رک هدلاح یدل وا

 نالند یحوه و ولي ربا یس ینا هدک دتا

 یمسق دون و ندن را وح ی رهس هل ول r یھ لوح وک

 فرح ( هتلذ ) دیدن یک هدنرلارا رہن یکنا وس ءرارول وا

 e ههر وک ذم ةع رانو ندنعبد) وا هد اثم لكس یک

 ۰ ریدر و ییمات

 لا ههم ااه یر كراو مهر
 هو رش اد تا روک فم رم ۰ ردهدن د زلد تب و هد دنه

 ه رک دل رهن ود هی وح هدعل و هر یرع توتح هرکص و

 ۰ رولک ود هن رم ام م داعم ید رگ ۱

 ا ۰ ردهددالد طسا وا جرج كن رهن نوص

 ا ا و ۵ درب رو یس ەنى دم هرط) و NS هب قرش

 ۰ رول وا
 هبرغ *ردهدنرق كرم نوص جرج كن رم هدر

 حطو 2و1 ته لس یللا زو ید هلا لم 4 وئح و ناب رح

 ۰ رولک ود كرد زفروک یاب هرکص ندک دتا

 وس هکر دهدن رف تان رم هدر یصم تان رم تادوس

 ۰ ردلیم شعلا زوی رد یمنایرج لوط كره
 . ردهدنراوج هبرغ تاغلا رخ كن رېن یرودوق



 ملا تنارخ

 نیردو نوزوا و عساو كس یراما كنیدالب دنه

 ۰ رولب هنل وا لا عسا

 لمس کو ۰ رد رم دنه یار كنهروک ذم راہ

 اب راهش مفا و هد هلام توهح ی ۰ رواند جد

 هعفد یللا هجرد اک كفش لوط ند نلابج

 ۰ ردهدنس هعفد یکبا یرکیهجردر زوت وا كنا س صو

 قردقا یوط ه ی رغ لامت ندنرلارا رلعاط ادشا

 کیر ندقدل وا هقرف ددعتم و ندکدشلر هلرارم یراح

 3 رولنک ود ه دره رک

 هدن رلا را راب ده و رو ( ژناف ) تن ما و هد دره

 هد ایح اب راهش ر زود دف روم ۰ردفورعمود کوک

 رب زوت وا هجرد یکیا زووا و لوط هجرد زوةط شع
 ندرلهرد یراق ۰ ردهدلحر مفا و هدرلاعم ضرع 42,9 د

 وج قرش هدعب " هویج" هرکص و هل رع ردنا نابرح

 بوشار هلراهریهن و رام نالک ندهرواح لابج هللا لیم
 ی رهش دابا هللا .ردا روص ندنرلارا دابا هللاو را ودره

 هلم ج وا یّم رع قرهش راق جد یر هءچ هدن را وح

 خلاب ۵, دو .زوبح وا یک ه دن دعا لم حب وا ندرک 9



 ۳ ایسا س باتک یجرب

 ندرح مس كالابح الهه ندنرلغاط ناتسدنه

 ورم )٩۰۰۰( دوخاب « مدق ( ۲۹۰۰۰) یعافترا

 ردقو غاط كسکو ندنو هدریمز یور ۰ردهدنلهدار

 ارو ذم لبج ۰ رونروک ندهفاسم لیم (۲۲>)

 یزلحاغا رونص و طولب ردق هنعافترا مدق (۱۲۰۰)

 هدنرزوا نیک د هنعاقترا مدق (۹۵۰۰) بولوا تبان

 روع رها نوا هدعاط مس. < رد رک لاها

 قا نورها “تترك صج “روا ٥ اتوم

 ۰ زاوا كسکا راق تقورب مچ هدنرزوا ۰رولو
 وش * ردهدن وئح كناتسدنه یمهلسلس هب ضخ تاغملا

 هلا رع ءردعفتره ردو همدق كي ىلا ند هال

 ۰ ردلنم ترد شع یسارا

 ع ر نوآ ندیلاعغ ظص یسهلسلس ةف رش تاغلا

 یعاضرا ۰ ردعقاو هدنرارا رردحرد یحتلا نوا و

I ۰ Oنده فرق هم هی رخ  

 هدنههج ی یغوچ كراوص نوجا یقیدلوا كس وب
 لا سرخ ین لب ا ھا ار
 لص و یرلغاط ی ریغلس مفاو هدنسهجرد ىج رب نوا

 مدق )٩۰۰۰( یسضعب كنراغاط یریغلیت ۰ ردنا
 ۰. ردهدنعافت را
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 یسافارغح یدال دنه
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 ۰ رولئد يح دنه هن رکید

 « رد هعطقر عفا وه دنور ىش مش كنابسا - ناتسدنه
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 ۰ ردب واح یسوفن (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) بول وا یعبرم لیم
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 سرا ری یاس 1 0 یکیدعشنک J زد

 كب یراهر ص ا و بولول 2



 ۳:۹ اس دا تایل یر

 سدتم شتا هدلکیه هلکنا و یرلعا را باج هراهدکشنا

 ۰ یدیا لکد راح یداها

 4 درخ لاد تعا یرخید ؛یعیر لادتعا یسر

 زورون هنسیح رب هک یدبا راو یرلماریب یکیا صوص#
 رهجونم یتشادرزو هب (فیرخ ) ناحرهم هنرکید و
 دنه روک ذم تهدم «یدا راردا دغ نداساو ندنلس

 ۰. یدلىا لاقتا او دن رایس وح

 لرابنادلک هقراعمو مولع رلمرف - فراعمو مولع

 لعتنهرلن و هلیءام مولع نالوا هدرلنا «رلیدبا یرلثراو

 ۰ ردشل وا

 دسانس معلارشو هار د ضاارف ربارب هلا م ولع وس

 هدرعش ؟هدنفتس وهو یرلباتک هح هقشب ص وص دن راهم دا و

 ۰ یدبا راو یرت راهم هدهسدنه و ت «هدهیعبط مولع

 رموزواو كليك !یرلتعنس كراسرف یکسا - ایم

 سرغ یرلهچاب هوم ېک یراجاغا ریحنا ؛نوتز ؛یراغاب
 * تحاست «یلاعا هلا الطم لب زرد ؛ قارا هلا

 ندراشيا والثم یریوصت راحصا و راهزا و قلیحمویق
 ۰ یدا ترابع

 هک ىدا هدنز یرناسل يکسا لرلیسرف - تامل

 ناسا وش ۰ یدا شلزاب هلتغل و ییاتک كتشادرز



 رععلا تام ۳:۸
 ج

 رايدليا ٠
 كے یسلر هک ی دنا سه .هنف و جوا یرازام

 ۰ یدا هد و هدن رب وا : هدنلا وز یرددد 2 هدنغ ولط

 د وعرص هب اعم رهح ودم رک دشا رع تهذم یادتعم

 ایم ر هرز وا قل وا ظ وهج طلا یهلا رظ) لرد

 تدابع 2 ۰ رلد دیا هددنط یکیدلیا نک هدا ورد ۱

 ه لع سدوم ور ندنامز رهح وه یشنا یرلک دابا داحا

 هد هظواع نداعطذا هلا ماود هز داچا تقو ره دل ردا

 دوم رنج > ی رابهذم هدنع واط كس ید رارونل و

 هحرسرف یهو شا هك راو س راق نک ردا ه درع#*

 ثمهلفوا هلبرازغا یثنا نالوا یراهلبق و ندنابوج و
 تاس هنس وس كا یرا سه . و قعالل و هزایلب و

 هک وا شا زات یراند ERS نوګا قعا وا

 یراکدلبا لاهعسا هد رغتا وش ۰ یدا ندناع ونع قمرا و

 طر یسملوا شلیوص كن راهوبف و اب تیاف ران ود وا

 شتا سدقم یک هدنسیر كاک ایه دیاش ۰ یدا ریتعم

 داشا رازکت ندراشنا سدعم یهدلکیه کید هسدا روس

 ندرت ول ىا توپ وااو شو



 ۷:۷ اما تب بانک یخ

 لیدعت یرهرکص یه هحتداعو ۰ یدبا رولیهدا
 رد

 توس هتشادرز یراک دتا دع تذهم هدنریهذم

 داع یا نوا موهوم هلما تات شت دوخا ؛ تاتشاو

 ۰ یدا راو یریسفتر هلیمات دنز كراباتک وشو یراباتک

 . ریدلیا دخا ندنو یتظفل اوت رلد ص

 یرکید «رو یسر دچا ورک نالوا .یلوا تلع

 هحاس و یکیدلیا قلخ الم ییا هرزوا قلوا تلط

 ندما جا رورش ندا رودص ندقولح تعببط هدلاع

 هروک دد رورش بولوا یک هکلوک نالوا رداص

 اد مپ ور هاو یر را سد نون
 هدکلر هلیعانا رون كالم « هدیاذع و تل رارب هلیاععا

 نت او عراق دل ہا وا رو مخ
 ۰ ردندنناح ردنم رو دف

 ؟راعاط «یدیغو یراکبه كراس وحممدع«ندتشادرز

 راراباط هشا و هشذوک هدنرلارا راجاغاو هدنرارز وا رله

 ترارح رانو تاستفا كسم كهلا هدنردافتعا ىدا

 یرومولتولب نوحایتیدل وا هاشم هاتفا هجرو و

 لب دصعم یدال وا عذام هن رتدابع نالو ر هد رانامز

 هد للکیه وش و داحا و ان راکھ هرز وا یرما اکر



 ی ۳۹

 : هرون یدنمر وا لرد داععا ود ردنا قلخ ی یه رصد

 یاکمو نوک تینا ۰ یدنا رتشعا هش ماا ی رها

 بوش ابتعا 7 لاو ت ید هدنسار ۱ تلع کا وس

 یک ی 4 هت < اضعب را ال وا توس هنسلرب ل راتلع

 ۰ ۍدا راربد

 وشو نت وام شو تداعس م کف ندک دا وا مایا یا

 تاقت ند راهیلعف تاب وسما یهادابخ توام و تداعم

 گكنابعسا ٠ منت هلا 4 ورخ ا ن ارانالوا دعس و یتکحهدا

 لوبف ییرقح هل وا بذعم هدنکا یرلشنا هب ودم نداعم

 : یدا راردنآ

 تش واق ههر رش حاورا هلی سهدس> هوق ناسا

 دفتعم وو كمع تدش هدريج لع و هنکحجهدا

 ي 0 ین وه سقف تب لات ا
 یایصتعم كمردل وا یهرضم تاناوبح « قتوط م رحم

 ۱ دا یرلبهدء

 ندرلنالوا یرقلا یوذ هصمحح ینوناق كتثادرز

 كنرات ور و لام «یدا رونلوا دع مزال یرلعا حاودزا
 ۰ رلیدنآع ونع ندعلا زو ندایغنوحا یبهظفاحم ندفرفت

 شارفتسا یسانا یلغوا < شیزق اناب < نشادنرف زق شادنرف

 9 ار و يال



 ۳۰: اشنا بتا رو

 هدن ادافتعا كلنا لاستغا تولا وض لاو تا لو و

 ۰ ىدا مارح
 ۰ ردل وهع یعوح كن را هلماعم یک هدن راهح تا وما

 یرافدنمصبا هرابک هلا دیقت هراشوف یرهزانح طعف

 هلا ی ود لا ید .سج 2 و» ۱ رح الادعب یی هم اعم و و

 دح راق رلسر 9 ۰ ردم ولعم یرلکدتا نفد هلو ب ودا الط

 هلکمردلوا یرلناویح هلرلکجو رضم « یرلنالب "یر

 ٠ رلیدبا رك
 یراک دتا یسرف دالب كمال سا لها - بهدم

 عضاو كر.هدم وس ۰ رثب دنا یسوج را سرو ردو هنام ز

 دوخاب) تشادرز بدهمهرو دن راداعتعا ورهح ونه یسیلصا

 هال وا تلع ر مدعم ند شره و هنغعیدل وادودګ ربع ود وج ولا

 كتلع یا نالند سد و ربح ندتاع وس ۰ رای دنا لاھ

 E ھا ) هرس و ) دنر وا ( هربح تو وا لبا هنفاعتسا

 ردصم ی رھا ۰ ربح ردصم یدنمر وا ۰ زلیدلیا قالطا

 یدرب 5 یکدا وس اضف ۰ یدبا راردا داحا ی ده

 شب و هطاص حاورا ريخ تلع و رول وا ضفان ینیرکید
 تاناویحو هررش حاورا رش تاع « ی عفان ا هلا



Eربعلا تا  

 دل غ مازا يوح ید اوا نرالا سرف

 كن راهاشداب هنس ره رلذاط وب .رایدیا مرح و لویقم
 هنشات شب یرالع وا ۰ یدا رار وا وا رهظعم هن راد احا

 هدنراقدراو هنشابیمرکیو رولیدا هیرت هدنروص قحهلوا
 هللا لاوحا یللثم كماليوس نالي  قعا قوا “كع هنا .

 تیسنا یراباب هسیا ردا تافو نکیر قجوج یرالغوا
 ر مه نوجما كماقیا فداصت هنزح و رثأت ندهبداقم

 . یدیا زلتسوک هنساباب هگدعراو هغولب نس قجوح
 ۰ یدبا دناع هاون یراهبرت ولردره هدنفرظ تدم وش

 یمکت دج ر یکسا لرش نالوا غ وتغ یسلشیا

 كل وس نالد یک وبن ا كناسعم ه دن ران اب ۰ یدیا عونء جد

 هدضح*ر ۰ قدا غا شضارفتسا یک هرکص ندناو

 اس یر وهظ كنرب ندنرللع صر دوخاب ؛ماذح

 هدنداعتعا ردنا تلشن ندناکترا یرزو نالوا یدض

 دن رله دم یخ” لولعم هلا یر ندرلتلع وا ۰ رثد دی ا

REدرم دع هللا عطق ییسنا و اا هلکناو من ندل وخد دن و “ا تولا و  

 لاحرد هشا روهظ تلعر هل وا هدنسدرب ندابرغ نانلوب

 ۰ یدبا ردا دیعت و درط



 Er ایسا س نایک یر

 لد وا رام را یر ود را دوم لوس وش راق هرس را

 ۰ ردمولعم ندن رحم رات

  كچمدیا هدج» هيا یرلتأعر هک ولم ۰ یدبا رارولی
 نزم مل وا اسم یسر كنهعت ۰ یدا هد هج رد

 ٠ یدا رار ونل وا لع یدسع كنت راهاشداب یعله

 یشاوط هدنرهراد مرح هللا شیوطت یرلناسنا

 ۰ یدلوبعوقو هدنراهاشداب سرف ادتا یجادحا

 ۰ یدا یراتدال و مو کرام ها هل ران وک هح راسرف

 تسا ران ال وا نکن ز هکدتا لولح فیس ر EY مون

 لوجوک هسا لکد ندانعاو لوي یک زوک وا ۶

 لافتحا هر و کک وا ا رک تویلزاغ و دی

 ۰ یدبا ردا پیتر تفایض و
 لو و قو كمروک وت هدا رب یرلکحهر وک ران استا

 هد) و ۰ یدنا د ولو« ندنامرح و یهانم هج راے س رف كعا

 ناروا ها رش و بس تقو یراکدلک تسار هشراررب

 هلا هح زا یراتوافت و ییبزعا كس E راد ال وا

 رانالوا نود كب هلدتهج هلم ۰ یدنا رارپ وا یتیراقانب
 توک وج هر هن رزوا رد هدن راک دنا یداصآ هراکو د



Eربعنا تام  

۱۷ 
 ه« ۳ ۶ ۰

 اب دم و تهدم و دنا وع کارم

 2 ا توام او یا داوم

 مم ۰ رایدبا فصتم هلا تدش و ساب هدلانف ؛تواکذو
 وش هکیدا راردا هنهادم ردق لوا هشرلکوب هشام

 دنسهحرد یک ولع دبع كس ر یسر ره هنهادم ۱

 یاو للدت ردق هنامز لور ۰ ید م ردوا

 ندفلکت یرلناسوبلم و تالوک ام و یراح هلتروص و

 دو یراعلع و لاذت هرکص ندا «یدا یراعو هدازا

 هببهذ لسالسو دوقع " هبررح هشفا یرادسسلا ؛ هکلب

 لدبت هسیافت یراذفبشس تالوک ام و ههرخاف تایلحو

 مارتتسا و شارفتسا یراوجو ناوسن ددعتم رار هلبا

 .رایدنرک وا ندرانانو یکسا هدیهطاول ۰ رایدلیا "

 یرلک د لبا فاصتا هرکصندقدشلا هتافلکت وش راسرف

 قیرلتدٌشو شطب ردقنره هدرهراحم توحن و روض
 لراکلهداس ی هدنرتهعدق داوع هدوسیا یدلوا بحوم

 یک یفیدلوا هدنرالاح تالهداس یزلتام هلمتهج ینادقف

 . تیعچ هدنراک دليا سح ماود هتمواتم هدن رب راحت بویلاق

 -رکسع زا راتاو هرخالاب «یدبا رولیغاط یرله رکسع



 ۳۱ ایسا س ناتک یر

 .یدتا مادعا یتخدیمرزا و موه هنادم هلرکسع متسر

 زورف ندندافحا ناورشو ندا سولح هنر كنا

 ندندال وا رور ا و لوتعم هد نڪا نوک جاق ر

 یصچ وا نت هدرططصا هدقدل وارادمکح ورسخ دازخرف
 یدروطوا هناماساس تح هلا موو حج ورخ درج دز

 ۰ )۱ ۰ هرس ادمب )

 رع تربضخ هرکص هنس چ وا ندنسولح كدرحدز

 تالا هدننامز یر هس تفاح ل مدنفا هنع رزرا یصر

 هغغل وا طبض هل را هناعیصس تمه كمالسا ندهاحب سرف

 درج دز بفقاعتم یتداهش درع ترصضح بوت ارلشاب

 یدلبا مایق هعرت ییرایضعت كسرف دالب هلتصرف سالتخا

 كسرف دالب یسهنس ىج زوقط یمرکی كترجه هددسیا

 ۰ یدل وا مطنم هب هيه السا تالاع یه

 یل ودسرف و ع رنه ندنلا یسهلج BA درحدزر

 كني" ركد رب هدورم و رارف هرکص ندقدلوا ضرقنم

 یسهنس یر زون وا كتر .یدیشعا افتخا هدنسهناخ

 ا توردو و اه یا 5
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ri»ربعلا تام  

 قاروا كنفالحا رک "ورسخ كرك ۰ یدلروب ( قز

 دا 6 و زا تولوآ جرات درا یزالالنتسا واک ول

 یطسو نورو یرلتیفک ۰ ردشلوا لعحصم یرتلود
 ردعح هنل وا لیصفت هدناتک یصکیا نال وایواح یی رات

 ۰ یلاعت هللااشنا

 ندرلءور كنساباب بودا ملصدقع هلرامور هب وریش

 هلوره سقف یلیص هلا ارسا و هولا یعبدل وا شما

 ۰ یدلبا هداعا

 توف ندنوعاط هدنآ یحزوقط كنسولح هورش

 شلدا سالحا ریغص لفط مات مشدرا یلغوا ندنعیدل وا

 قلاروا دا زا رهش لک رق ھهج مور هدلاح یعیدل وا

 كنسولح یرشدرا هدافتسالاب ندیحراخ لالتخا نالیحا

 السا ییهوکح ردق نوک قرف كردا لتف دذا ا

 ك-_:>د نارو یزو لر ور ورسخ هد هسا یدشا

 :یدلابا شالحا تخد نارو تولی ردل وا لبه وشت

 هارو توف هدکدک یا یتلا ندنسولح هدو

 ۱ ه رکص هام ر دیتذشح ندهرساک | هلال ندا سولح

 سولج تخدیم رزا یزق رکید ورخ بول وا لوتقم
 یرمرهخ رو نال واقشاع هود تد رزا ۰ یدتسا

 یلغوا توت هرکص یا ر ندنسولح ندنکیدردل وا



 ۳۳۹ ` ایسا س باتک یجرب
 ےک

 مالسا لها و نونع شارو "هلدخ هن رز وا یسهبلع و

 دنچ هلیسهع رک یا ( مورلا تبلغ ۱ ) ندنراقدل وا ردکم

WRG۱ متلب یرلکحهدا هلع هراس رف دل رلء ور هرکی  

 هثب رارزوا راسرف رارکت رل هور هرکص هنسیدب ۰ ید) روس

 قحمهرد و وا یتسحا كن ەق اس تد واع ردا موه

 ھر رصت ندش رکت تول وا قف وم هر هوظع < لر ۱ هده رد

 «ریدلا ندنراد لراسرف یرالحم نالوا ردق

 هک قرف هد و رادع و اظ زور و رج

 نوا قحرعب هدو وک "تدم .یداءراو سوہع تورو

 ا ن وا ۰ ردشمردل وا مدا هدابژ ندکسشب

 ىلع وا تولوا ل وتعم هدنس» را یلحاد لرل جا ندا

 شل وا رهظم هت و تور ول رد ره هدننابح ورح

 یس هف و دعم اداهرف یرلکدتا دع لثم هدمشع كنارعش و

 ۱ اش ها كن وب ییریس رسصق هاکعا حوز قید مش

 نمدنفا مالا و ة واصلا هلع 2 رک ۰ ردشمردتا

 توعد دم السا ند یکولم نانل و سصاعم یرلت م عح

 رادصا نوا ا هده ورخ ہ٥2 رمص یرافدروس

 تیفیک هاکعا قش یییریمعت همان ورسخ ندنراقدروم
 لک هقزم ھالا ) هدک دل رب و رح ه یهانیتلاسر ا تاذ



 ربعلا تارم " ۳۳۸

 هد هسا یدلیا هرصاحم یلوتاتسا لردیک هدا هديا لاعاب

 2 وطارعا یساقوف رک «ییلغوا رس روم رک یسلاها

 فره تو و ییسدعطق تاوح یرلکج هیمهدبا لوبو هو]

 “سدو “هک اطنا هل دح کو ورس ۰ رايدر دتا سولح

 ه دن رلمح رثنأشسرح یکهدرلا ر وا رلردس الاب یدرا رهش هب روس

 بیرحت یراسیلک هلا قارحا یصسم رفو ماع لت
 تالماعمو ۰ یدایا تدوع ها دم هل ردبا دحا ییلص و

 دن رافرط رصم نالوا قلعتم هرامور تویلوا عناق هد هی

 هدیه ون دالب و سابارط ردا قوس ودرا وب رب هد
 ۰ یدردتا اهب

 یهروک ذم تازواحت و تالماعم لر ور ورسخ

 دزلد یو یکیدتا عج لق ره روطاربعا هرز وا

 ورسخ و قضت ییرهش نیبیصت بودا موجه هسرف

 یکیدلیا ناشیرپ بوزو یرکسع یکیدلیا قوس كل ورب
 هل تمح یکيدمهدیا لمحګ هتتولغم و هسیا ورسخ و

 دا زا رهش یهاشداب ناسا نوا ملا هب هناساس تل ود

 هن رارز وارل مور هلا نیبعت رکسعرسو بلج یرداړ مان
Eهر هو هو سرا یرع ور هل ردک دازا رهش ۰  

 .ak بیر یمور دالب یکیداک تسار هللا تیقعت ردق

 ءا راس رف یا نده وایسوحم راسرفو تاتک لها رامور "



 ۳۳۷ اینا 7 باک یار

 ورخ یلغوا هلا سبح و ملخ یتسودنک بوکچ

 ۰ (۳۳) ریدردتا سولج یز ورب
 روما كمارهم هرکص ندک دتا سولج زور ورخ

 مج نیفرط ندنکیدم کچ ینیذوفن بلغ نال وا هصوکح

 رور ورخ هب راحاب هد رق ناو رم ES دتا

 هل.سهظح الم رولب ردا س ولح ی رد هک هلغلز و

 روبع یارو مادعالاب یسانابو تع زع هنادم حل رس رباب

 ما رم ۰ یدلبا تلاد هس روم یر وطار ٤ا مور ردنا

 ید ودن ڪڪ دام تڪ هدقدرحاق یورسخ نیب وح

 ۰ یدروط وا
 ه دن هب راح نیعلا ۰ نمره ساز وم روطارعا

 ور و یعیدل وا شعا دهعت هطاص)ادنع ٠ رکصتدنمازمنا

 فر رد بی هورسخ هل واقلاب هلنطم كمرب و

 هسرف كلام هلوف وش ورسخ .یدلیا جوز هدیزفو

 بویمهروط وشراق نوچ ما ره هدک درون یرعوط

 و روح و نارف انک یمن ی ۲ كن چ

 ۰ یدسا سولح هتم وکح تک را ره

 سلاح ساقوف e و لوتقم سریروم روطاریعا
 یلعوا كروم و یردار ناق لورشخ هدقدل وا

 ی ور الا هل ر e ورح هلکعا ا ندور سح

۲۷ 



 را . ۹

 اا لو الا دلت رس ل ك لول ردشل ور
 ردو

 هللادیع یهانیتااسر دحام دلاو نالوا تورو لقات

 كناوریشوت یراتدال و كن لترضح تلطلادبع ر

 ی رب ترضح یلاع تاذو ترد یعرکی ندنس ولج
 ۰ ردهرکص هنسییا قرق یراتشلا ةللح تدال و ؛ل مدنفا

 روهظو هوب تدالو هدنتهوکح نامز كنا و رشوت

 كنادوم هرزوا كعا تلالد +هبمادلسا تکوش

 ناک هعوف و یک یرسک قاط قامشناو اور کد ووا
 ای هد نماتتامر هلع تدالو هب تا

 . لامت اانا ردقح هنل وا

 یدنا سولج نمره یلغوا هدننافو كناو رشوت

(tr)۰  
 .یتلود سرف رلکرت ؛ رابرع هد.شامز زمره یحرد ۱

 ۰ لید رش وک هعظع تاقیصت ردا برح نالعا هنملع

 هلنلاسد و تربغ ردا مان نییوج مار و

 ملوح ما رم هدلاح یعیدل وا کا هاش هراک رب راسرف

 هل رمره هنرزوا هناقفام تالماعم یرلکد رس وک كنسابقر

 تاسرف 9 اجا را رخ هدزازا
 ليم هنرازوک زمره هلکعا لیصحم جد یییرافاسفنا



 eo 4 ایسا س ناتک ءیحصرب

 تبھذڏم تبوس هک د نه هذدنس واح یک هعود ون

 هلا علخ ندو ردل وا ی ره رز هلن رت امس كتا

 ۰ )۱۱4 ۱ یدنا سولح ا هرزوا قلوا هعفد

 زی رو یرهش ا هرکص ندنس ولح وش هلداف

 لیصفت ه دریک ی ود مور ریظع تازواح ید راه وک

 2 اا
 هد هیلخا د 2 راڪګ ر هد رو نور هرکص تفو ر داو

 ۰(۱٩)یدل وا سرف هاشداب ناوریشو یلغوا بودا تافو

 تم یر قرف یینطلس تدم نالوا هءود وا كداہو

 كبساماح یردارب هرز وا قل وا هدنلحاد هروک دم تدم و

 ۰ ردهنس زکس یتموکح دءو د یکنا

 نالوا یدح وم به دم هیحایا غ ولبلادعب هل وا

 یر 4 راح نالوعوفو هل رم ور ا لتو یک د نم

 ۰ ردعح هاب زاب هد یل ود مور



 رضا تا و

 تاک ناقاخ یسولح نکل ۰ یدل وا قفوم ه هعفات

 یدوفت كراکر هدسرف كلاع نوحما یعیدل وا هلیسه اما

 هم ندفدرا و ه هحرد ر یرلکح هیمهدبا لم لراسرف

 ال ما ید یرالحش ضصعب هدنرافرط ناتسارخ راکرب

 هدنملع بوشوزو هلا زاونشوخ زوریف ندراک دليا

 یسودنک و مزه رکسع هد هسا یدسا ماف هه راخ

 قالطا هللا طارش ضعبیزو رف زاونشخ «یدل وا ریسا

 هژیعج رکتسع رارکت زورف هدلاع یغیدلوا شا

 دالواو لوتقم هده راح «یدرو هنرزوا زا ونشوخ

 ا ا ندا هه دزورف ۰ ردشلوا رسا یایع و

 زو ریف نن شالب هلیس هناعا كيادخ رس یسلاو نات”

 ۰٩ ۳4 ی هلا وطب اھ یر ر ر
 هناعتس الاب ندک رت ناقاح داف یردارب وح وکٹ س راد

 نکیا هدکلک هنرزوا كنشادنرق هلاهرکسع هوق یغیدلا

 هادم ندنعیدلا یی ربخ یثاف و هدنلوص و هرواشش

 ۱۳۱(۰) یدروت وا هتم کک لر

 دا اوتف یهذب تسر ماد ا
 بساماح یشادنرف و علخ یسدنس ید كنسولج

 ۰ (۱۲) یدلدا سالحا

 ندر یاسور یونس یصدرد كنتضولخحم نکل



 ۳۳۳ اینا س تاتک یجرب

 ؛یدلبا لااا و ناشر رسا ییدردن وک ا

 ندنرزوا ییالب هلا جور همارم یزو یهاشداب دنه

 یروطآرعا م ور هدک دن ود لدا مار داکعا عفد

 هرم ور ندنکیدلیا برج .نالعا هزاع واود وم

 ردح السا و طبض یسهراد قرش ناتسنمراو هبلغ

 دغلفاطب رب یسا هدلاح یییدل وا هدراکش ودیص مار

 درح در لغوا و تافو ندنهیدلوا نکع ےس تچ بولا

 ۰ (۱۸۲) یدلیا سولج یتا
 هلا فیاکت و 7 شنا هرلسا رصل درج در

 لالتخا ےظعرب رلینءهرا ندد وک الیاس ود هلو

 توفدرح دز ۰ ردشلا رظذ فرص ندنفیلکت هلعراقح

 ۰ (۱5۵) السا سواح چر یلع وا لوح وک هدفدل وا

 نا قح دز و رف لع وا دلدرحدز رو

 هفوعح یافنسا یزو رو یدک هنطہضص كب دل ره

 ندشناح زاونشوخ یناقاخ كرت زوریف ندنکیدشا روبح
 هلکعا مو هن رزوا نمره هل رکسع یعیدلا دارّعس الا

 یمره و هلع هد هن رام ندا نابرح ا رش 3

 ل نھره ۰ یدلیا طرص ییس ه ور ود تم وب = هلا لتف

 ۰ ردشءام رد) وط ی دنس رب یتموکح

 هطاصرب ردا هب راح هلرل ور سولخا دعب زورق



 ریعلا تام ۳۳

 ن RES ۳9 شیار یلدا ا ندنغیدواب هش ۳

 ۰ (rrr) یدل وا E درج در یلعوا هس رب و ل وتعم

 یر وما ن زعم راعح هع زانم هل رم ور د رح دا

 : یدیلبا هظفاح یغانابنسرخ هدنکلم و هرادا

 م هدهج رد قح هیمهزل وا نام افا یسهعس نکل

 هلن راکفا ما رلا _یییولق تیبطت كلرامور ا سوک

 یک ہد نوح هنازاونلد ES AR یکیدلیا راتحا

 و توف هلرس هم دك سا رب و ۰ یدمهدیا e Ce هو

 A ۲ ) یدلوا هاش داب . روک مار یردارب

 لا نوحما هیر یروک مارب نکیا هداج یرد ا

 رلسرف ۰ یدسه ردب و هاب كنا یکلم ۵ ربج ندزدنم

 بس ید ثما رم یک یرفدبل وا ریکلد نددرح در

 ندنرهدل وا یضار هنسولح نوګا یکیدوب هلیسهیرت

 ۰ ری دن روط وا د وکی نا دد ینارسک. ندندال وا ربسد را

 بلاغ هنفالسا یرادتفا و فصتم هلتعاص# هسا مار

 رع كم زو وا یکیدتا قفر 6 ندنعد] وا

 رزق « دیدهت مه هدکدلیا موعه هکللاراد هلیسولتا

 ۰ ید ر ردتا لوبو ییدنطلس هس رو یاهظع هلا ربد دن نسج

 هطابصتا وری اد ليما یی ؟لاع ه کا دن وا ما رم

 كنها شدا رنه 8 ردق هدنه 7 و لادا

1 

1 
1 

| 
۱ 



 هست

 ۳۹ سا f تاتک یحر

 و کن ندک دلبا ناشر و مز یب A مورو ۵ لغ

 ىدا -ارارب یرافد) وا شش 1 رام ور هدام ز یر

 طظبض دعلف ردق شب نوا ندمور تلاع كلردا رارصا

 فرط یر ظ ردو هنرع رخا ندنشاب یا نوا ۰ یدتسا

 هلا انا هب هماع راظنا یتوف كنتل ود و بهشت یتلاسب

E۰ (۲ع۲ ) یدتا  

 هدنسهد وعسه هلل یر » ترضح *هلرلح تدالو

 ۰ ردیسهدرک ان كرواش یرسک ناوا نالوا قشنم

 هرساک ا هرانو هکردنرابعل كنکولم نایناماس یرسک

 ۰ راربد قند تر "هرساک او سرف

 هدننامز رواش ورعن سیقلاّورما برع لماع

 لماعهنرارزوا ربرع ورع یلعوا هنر نت دی شا تاف و

 ۰ ردشق وا نییعت

 روا تدمر هلغل وا ریغص یلغوا هدنافو رواش

 یصچ وا یلغوا بونلواهرادا هلروص تبات تموکح

 اب را هم رکن تک ا اب رد روا

 ۰( ۲۳۸ ) یدلدیا
 هلاح وشو راما هليا راکشو دیص یننامز هدو

 مار یګ درد یشادنرف هند رب بودا تافو هلدا رارصا

 7 (Ho ندنس وه و اوه ید ما رم یدل وا سلاح

 س



 ربعلا تا ۳۳

 منم یتتازواحت كرو اش نیطنطسف ینکیا رصیق

 یییدل وا شف و هدرله راح یلیخ كردیک تاذلاب نوا

 سونابل و رصف اکا ندننطنطسف ۰ یدمهدنا هبلع هدلاح

 او ولتساک قرەلا دن داحا اد چد ی راد رع

 راستا ردو هلص وم هلکعا ه,لع و موه هن رز وا رواش

 هب هعظع تاکرادت ندفرط ار لرواش ارخوم ۰ یدشا

 ندرلم ور كنسلاها نالوا هددررض ندفرط رکید و یییشت

 - هداز وا قوج كن یشا یرلیموع مابق هنسامدا تام

 یعوعس هجن ود زک رم هسبا كسونایلو بورسوک یتفج

 هلراسرف هیدازوا نوز وا نوحصسهلازا كناداس نالوا

 كنهرب زج لبا ی رهشنیدرصذ ندنغد)اق یفو قح هشا وا

 قلاق هدنرادب كرامور یرهش دما و زاس رف یسغاشا ندنآ

 تد وع سوایل و ۰ رای دلی | و روع هرز وا كدا

 ط ورش عريشەلاب ردو دا ندلص وم رواث نک رشا

 ۰ ردشلدیا اشا هطاصم

 الو برګ یتیرهش دما موج#اب هلرکسع بویهروط

 تودنک هنس هعطق هرب زح دل رک بیع واتس راهور هلکع

 هعقا دمای رواش ا یرلفد) وا سا طہص ردو هادم



 ۳۳۹ ایسا س باک یجرب

 رد هرکص .هنس ید ندنبس ول هج کوا

 هلتهج قلوا هلماح یسهجوز ندنغیدلوا یدالوا بول وا .

 قجوج نالغوار و راظتنا هروک ذم لج سرف یاسر
 ۳۱۲(۰)رلیدتا ذاا رادیکح هیعسللاب رواش هلکتا دلوت

 تنطلس روما نیکد ههل وا غلاب هدشر نس رواش

 دا رر و یا رع هډ وایض لاح ید ولءهرادا اوو
 ی هیناساسدالبندفرطرکید رام ورو ندفرطرب رابرع نانلوب

 ۰ راتدرتسوک دغلایم هدا

 دن رادتفادب یهرادامامزهدکد رک هنشاب قلا نوارواش

 لوبخ لاعاب یدرافرط هعس ر راد و ن رحم د الد تولا

 اع لئایف ,راتسو رکن نیو بلقت یب ندا رابشخ

 شیراز وما دل رابرع یکیدشاتبدردو ماعها ةو ترص

 بقلم هد فانک الاوذ نوح! كنو ۰ یدلیا علخ

 ٠ ردشملوا

 نالوا یراشدعتو نالوجرادم هدلوح كرل برع رواش

 ندا رارطا یهیفارع "یلاوح توردلوط یراوق

 ۰ یدتا دعب هذ رافرط سوسو خرک و رانا یرلبرع
 ۰ ردشکا رلبنسا هدب رالخ ضعب هلا موحش هنن دال مور

 بوزو یرامور هده راحت نالوبعوقو هدنسیلاوح رایعس
 ۰ یدعهلا هدهبسا یدتا هصاحم جد ییییبصت



 ربعلا تار ۱ ۳۳۸

 رازوا ینطلس تدخ كمان رک ۱ لیاعم :هنیلط كنا شوف

 « مرولیهر و رهش هارخ زوب اکس ۰ یمرکی هکلکد هسیا
 ندفع شالوا التبم همارم ندنکیدد « رویلپوس

 هلا كرت یتایوملو تاقوذ هرکص ندنوکوا هلکلک هابتنا

 هل.تمشو تلادع ۰ یدلا هانتعا تسد یتنطلس مام

 دونشحندنسه رادا مولا لع یناثسد ر زو روم یکلاع

 دادزنسالاب یدالب یرلکدتا طبض ؛لرام ورهحشدعم ۰ یدل وا

 یدادربت یرادبگح نادسذمرا نانلو هدنسهباج مور

 هدفدل وا توف هد هسا یدالشاب هددېت هدد هر وس هلا درط

 ا واج تک مار جوا لقول
 ۰ ( ۳۲۹ ) یدلیا

 ا شا زا رسا یا و انک تلا مال

 هاش داب یس ر یلعوا هنر و توف ه ن دنسرب ننس ولح

 ۰( ۳۲۸ ) یدلوا

 هسرفكلاع هلاودرا سو ریلاغ رصيف هدننامز كنو

 یر هلغلوا بلاغ هرکصو بولغم ادتا هلردا موعه

 ناتسامرا و ایریبا یهدنلاصتایعاط ساقوق و نیرهنلا نییام

 کەدنسف رمش تناح كن هلح د ەدلاح یراقدل وا رار یرل هعطق

 هنر هدشافو كايسراو ۰ یدتا رت هرلمور یرلتلابا

 ۰ (۳۱۹) یدروطوا نمره یجنکیا یلغوا



 ۳۲۷ اس -- ناتک یجرب

 نانلو هدزاج و قاع هیداب راسو سضم راید و هوم ز

 ٠ ریدلیا تعاطا هنیقلا وما یسیه لرابرع

 یدلبا سولجت نان مارس لغو هدنناف و كمارپ

 یتاقوا هرکص تدم زار ندنسولج مارم ۰ ( ) ۳٤۹

 ندنکندلبا سصح هتهافعسو قوذ و هرشع و شاع

 ۰ یدل وا لطعم تلود روما و للخ راح ود هرادا ماظن

 دناساس تلود سوراق یروطاریعا مور هدنامژ كن وب

 ن رنا نام "هربزح هل رکس ء لردا برح نالعا هنملع

 ییرارهش ( هقواس ) هیکفلس ونوفیس هتک و موحم هن دالب

 ۰ ردشعا طی

 هدنکوا هنارور نکیا هدراکش نوکرب یتاث مار -

 ییرادصكشومابیکیانالوا هدکعوا هداروا بوروطوا
 هنر ندنسانرق نانلو هدشاب ۰ یدا رو هدا

 ا وس هن هدهسلل و مدار رول ییرناسل كرشوف وش ه

 راشو » ینیرق هدکد ید « یدا هس رب و رخه ند راک دلی

 ییرازوس زکه سیا ردا ما «مروبهاک ا ن یتیرلکدلیوس
 هلکعد « ماش هلیوس » مارم ۰ یدلیوس « عهدنا هجرت

 هلربرب ۰ ردیشید یرکید «ثاکرا یسیر رنو » یتیرق

 زاهج ندککرا شوق یشد ۰ ررویتسا كعا حاودزا

 تاکرا ۰ روهدا بلط رش هبارخ ددع یمرکب قرافل وا



Eلا تام  

 الا سد الفاو صج یه لد راولام ور هلا طی
 نالو یروطارعا مور ہ٥2 ص وا هل تھ یکیدلیا

 رلبتسا یهروک 1 "هر زج م وع#ل اب هل رکتسع نابرلاو

 تواغم ۵ د هر راح نالوبعوقو هدنس رق هور وا هده دا یدابا

 ندفدل وا دعو رفح رسا تدم ر ندنفیدل وا بسا و

 ہدکشلا تولیردزو یسدرد هلا دلرواش کلو

 ۰ یدنلوا قلو هسرف

 ف 4 صو و ۳۳ وضو ایکیلیک هرکسح ند و رواش

 وادی توسنم مرا ور نکیا هلوفشم هلا: تیرخ وای

 هب راحابهدن رق تارف عديم ن هذا یک توو یک ا

 كتعزهو و رارف ًابولغم رواش ندنکیدلیا هبلغ هروباش

 یدنا تافو نزرسشهلوا قفوم هغمراقح یسجا

 ۰. یدنا یکللا راد رواش یرهش رواشب ۰ 1 ۳۵۱ )

 هنس قحر و هاشداب نمره یلغوا هدننافو كروباش

 دنموکح ربرس مار یحنرب یلغوا بولوا توف هرکص

 ندنکیدتاروهظ هدننامز كنوبقیدنز ينام ۰ یدروطوا
 ینا هلا لوکت هرکص و لوبق یتبهذم كنننام ادا مار

 توف هدنامز یدع ن ورع ۰ ردنشعا مادعا

 رابد هل وا نیبعن هس رب سالا و رها ىلع وا ندنعیدل وا



 ۳۲ ۵ ایسا ےک تاک یحی زرا

 نیش دیس رواش یک ر یلعوا هدنناف و ال ریشد را

 2 دلع "ورا دا رارب هرس واج توا وا تنطلس

 ل وام هتسالا وح هری نانل و هلن دن و ماما هنح ال صا و

 ن ورگ یدح لنت هرذانم لا نالئد نییمطن ید نان نخ

 هرب زح و هربح ردو هامز وا نیا نمعد لاو دع

 ندەلاطا یراسخ تسد دکلام راطقا راد ع یهدن اف رط

 اهداف لابی هرئص ندش یک هلورع کیا لکد لا

 مدد دم تاهح نيک د دنفا رطا كسر الاغ و یرطر

 لخاد هنتعاطا تع لرواش یس ج كالئابف دوجوم
 ۰ ردشل وا

 ه دن رادن رم ور ندند ډا ن رهلا ند ام "هر زح رواش ۱

 رب دهند در وع روطارعا ندنکیدلیاموعم دکلاع نانل و

 هرثک ی ربا طا تیلق نالوا RE روا

  داصم كف رط هژع نع 4 هروک ذم "ه رب زح ںا سالا

 یعلروطارعاو لتف یادروعغ تاق ه دیس مص ی هم

 ندنکیدمهدیا داخ هرواش 0 یتیدل وا سا تبصع

 تدوع هلا لا هب هناساتتس تل اود ام و

 5 ) TVA ۱ یدتا

 نان ردد ها تم زا ةر ندا وب یو اس



 رعنا ارم ٤
 ۰ ن اا اا رسا راد اناساس

 ۳9 ا الو تا ودر تاب ن رشدوا
 نالو هدنرلا كلفت باعصا نالوا شمروشود هماسقنا

 انفاو هلازا یراندا _تلعتو الیتسا یسهلج لدالب

 نانایک هلمتف و ردا زواسحن همور دالب هرکصندک دنا

 لرلولام ور ندکلام یغیدلوا فرصتم هدایسا كنللود

 نام AE یسه كدالب نالوا شەك هش راد

 زودرد نو ګا جور ییدصقم وش اعدالاب ینغیدلوا

 ناتوعبم هلکعا بانا هلوعیم ته ر بکر ندرفن

 ردنکسا روطاربعا هدنراکدتا نایمزد یاعداوا لردک

 ا دیک ام رار قدور تیلطوش سرور
 لب رز دک کم کیا ۰ یدلیا موعش هنرزوا رشدرا و

 بولغم رشد راو بلاغ ردنکسا ردنا هب راح

 ۰ ۳۸۳۹ ۱ یدل وا

 نیرهنلا نام "هریزحن ردنکسا هنرزوا هبلغ و
 ٠ ردشلا هنساليتسا د یدالب نانلو هدنسهعطق

 ه هبفاک ةحرد توق بویمهطو نا و ربسد را

 راتقو یلیخ نوجا كا هراحم هلزءور هدعب و غالبا
 افام اف هدة ا دلما لافدسا هلا هرن رح تاک رادت

 .۳۸۲(.۰ ) یدلیا تفو نزسههلوا قفوم



 )۳ اسا س تاتک ید

 ندفلاوط لولم وش قحوحر هدنمان كاب ن ربشدرا

 درک باراد كناذ نالوا شّعا طبص یتموکح رتطصا

 همر رز كتاذ مان یرس یکیدلیا نیرعت یلاو هننالو

 یرسهدهرص یییدل وا غلاب هدشر نس رش درا « یدآ هدنس

 لاسرا و نییعت یلاو هقشب ندرخطصا هئ ر هلکعا تافو

 ناب ابو «ندنلابنعا- درک :تراد رم دوا ندا وا

 هند لود ناسک یی هل یاس رنک ها اپ

 نانالیوط هنشابو امدا یتقاقصتسا هسزف تنطلس ها دانسا
 ۰ یدتاالبتسا نسب ونج تایالو كسرف كالام هلرکسع

 ریشدراهدکدتا تيش هنادیدج هن رم ضعب نا ودرا

 هدننسهملاعم تابالو كنهروک ذم تلاع هلرکسع بوک د

 شعاصوا ندنلاظمكکو ام فا وط ندنکیدلیا مابق هطیض

 ۰ رایدلیا تعب هریشدرا اط قاط یلاها نال وا

 نوحماكعافرط رب یروهظ هک ان یالب وش ناودرا
 هده لا یدرو هشرزوا ریشدرا هلا رد ایه

 * والت .دنک وا یرهش یر نالوا یتموکح رقم كناناکشا

 مزهنم یرکسع و لوتقم ناودرا هراحاب هلیعوق و نیفرط

 ۱ ۰ یدل وا

 ( ۲۲۰ ) دالا دعب نالوا یک رات كند ءلخ وش

 تاود كاب ن رشدرا هدنسهنس (۳۹۰) هرعگا لبقو



 ٠ ربعلا تارم ۳۳۲

 1۳۳ ماو دنملع ناودرا نسب یردارب مهددا

 یدل هدد ناودرا یس هلا تالابا كناباکشا ٹللام

 ڭكتوق یودح نام مایسها ه درنلپ تل ود نادناخر

 روهظ كاب نی رشد را تقاعت» یماسهنا وس ندنع دل وا

 سست اود :ناباساسو احا یاب تلود هكا

 قم ) ید كلود نایاکسشا ۳۹*۰ )ریییشا
 ۰ رد همس

NL 

 ہر6 ادعر هرس الف

) ۲٩ = ۳۹۰ ( 

 درس هفمط یعدنرد كسرف لولم یل ود ناناساس ۰

 یتیدلوا فداصتم هدنرتفو ؛لوص كلود نا

 هن دادس اك یتهجر كت هم اکشا تالاع یر ره ت ورک

 نالو یربخا رادمکح كناملا راشم تلودو ا

 ندندال وا ريغفص ناساس۰یدیش و یسركرانو ناودرا



 ۳۱ ایسا ےس باتک یجترب

 تئطلس رارنت بولو تصرف ورخ هلکعا تافو

 ید ورسخ ندم قوج ۰ یدروٌچ هلا ینایناکشا
 »-"( ۱ ) یدل وا توف

 هلینافو كناو شالب یصچوآ هرکص ندورسخ
 ۰( 4۷۲ ) یدلیا سولج شالب یحدرد

 ناتسنعرا هلیشدصت كنامور شالب یحصدرد

 هلا هره سع هوو و درط یدو نالو یرادمکح

 یاب ندییسو ۰ یدتا بص هنر یورسح ندنسابرفا

 ادا شالب بولیچا برح هدنرلهرا شالب هلرولام ور
 ۶ سعنادم نولام ور نفت وان ات و

 حراخ ندهلالس دن ناناکشاو الو موحه ردق

 هنسرب ۰ ) ۳+ ( ریدتا سالجا ییسیر هدنمان ناودرا

 تنطلس هليا درط یاودرا عبار شالب نیزسکمک

 ترف فاش تدهتسنا یا طب نازی نایت
 ۰( ۳۰ ) یدل وا

 اا تردا سرا روقا هک و
 4۳(۰۱ ) یدلوا فلخ شالب یھب

 رولام ورهلکعا مایق ه رح هلراولام ور شالب یجب

 : )4 ۰<)رایدلیا اہل تورو هد رهش ننادمدعفد و و هبلغ

 یدلیا سولج شالب ىجا هرکص ندشالپ یجب
۳۱ 



 ی تارا 2 ۱ ا 3

 كنج وت مسر یقلرادمکح ناتسرا هدنروضح كلور
 ۰ یدلیات هد د وا ندهد ردشل رارف چرت ۱

 ناودرا یحدرد هنر بودا تاغو شالب یھ

 ۰ ) ۳ ۰ ( یال وا سلاح ۵م 9 زا

 تدور هن ربا را هل ولام ور هدندبقع یس ولج لس اد

 هب زا ر راک هتخاس مان اور ناودرا لک ود ۱ مت

 . هدلاح یغیدلوا شقسبا قققروف یروطارپعا هللا دادما
 کک ٥٨۲۹ ) یدل وا توف هدکدک هنسر نانسولج

 نال وا ی ب رح هلا سونا ہم ود روطاربع | بول وا

 یرادسقا ىلع وا داحن الاب هلا لاسل و یهاشدات نا

 و هدننلع وا رود ۰ يدلبا تص ۳ : ایده زا

 تاقو ن رسم هل وا قف و» هددهسدا یدتسا كعا ل مع ۱

 0 ) 8 ) یدروط وا ورسخ ندهلالس هنابناکشا ردا

 له نت رادمکح ناسارا را دتسقا.وترح

 روطارعا رادسقا ۰ یدلیا بصذ یرساتراب یردار و

 تولا ید ناو دنام ناو ااا هنوز

 هنا کشا تح ابا در eT موحش هسرف كلام

 هدانکلک یک ےک هاو رایاد نکل ۰ یدروطوا



 ۳ ۱۹ اا ۳و باثک یحرب

 نکی درسوا تب را ور ندنس ولخ هدو ۰ یدتا

 یداد رهم یکدرد یلعوا نانلو هدام ور كن و و یلاها

 کودک ماطر هد وا هد هلا رلیدتا سالحا و باج

 ماسعا زردوف ندنغندالساب ےلظ بو وا هن راز وس

 هنملع داد رهم و ناسا سەن وع یتددالد وط هلص رف

 داد رم هد راح نالو ع وق و هد رف لب را ۰ یدلیا مايو 2

 لدا درهم هلا سواح ا زرد وو تولوا لور

 ۰ ) ۵۷ ) یدردنوک هام ور ییرف الو

 را هر را بودا تاف و هد ) ۰۳ ۱ زرد وو ۱

 هدو ۰ یدشا سولح هتموکح تحت شالب ندناب

 علح اف اھم ندنش دم هل وا رهظم هژل ويو نسج تنلاها

 ۰ (۵۷۲ ) یدلردتا سولج نونو یجنکیا هلا

 دن رب تولوا تو هردرص هرس یکا.نو و یککیا

 هاتسرا یدادرت یردار شرالب : یت شال یشکیا

 وامور یا یھت نام هام یدو وز
 هر توقا لرد یسک ارا ا
 هیلع دن رطید یسیرب ج هدهسیا رای دا ما 4 رح



 ا کارم ۱ ۳۱۸

 دموع ترفن ندبآ ثدسح هدنتح هرکص ۰ (هدج )

 ناساکشاو ح ورح ندنتعاطا "ه راد یسلاها سرف هن رز وا

 ۰ راب دلیا تعب همانلس ندن رانا داخ

 عقاو AS ناوک هدف دن) وا ملخ نآ ود را

 الا هلا را یراذکحرخ كنسودنک و یک اح هنسابدا

 طرص ی ری ناساکشا هرز وا قل وا وود ھوا

 ۰ ) ۸۱۱ ۱ یدلبا تاق و هرکص زارب هلا

 نکرروط زرد و ىلع وا لوس كنا ودرا هرکصندن و

 كناد را و ۰ یدنل وا سالحا نادرا و هلیفافتاكسرفر اک |

 هسا زردوف ۰ یدا نوح یناصنا هلتعاص# یسالحا

 ۰ ید رافح لالتخار خاد هلا مایق زی یا وعد

 ندنسولح یتیبدلوا فصتم هلا هدیج قالخا كنادراو

 ضصعب هنسهاع وا سالحا زرد و ندنغیداشالک | هرکص

 لیصحت زردوف هدهرصو ۰ یدل سوک تمادن ندفرط

 كناد را واڪ سالا یرکسع یمدد الب وط هر دیما ای اد

 هبلع هلاسهلا نادرا و هددسا یدلبا موه هن رزوا

 یلاسها نکل ۰ یدرجاق هفاصف تشد یزردوف ردنا
 نکا هر نوک هلتهح یرلفدء رلشوح ندادرا و

 ۰ ) ۰۳۰ ۱ رید ردل وا توبل ههب یادراو



 یاس )از ی و ا جسم
 ی جم £
 ۶+ روت ی

 EYES ایسا س باک ا
 وا ےس ےس ےس ےس م تاک ست سم ن ےک ےک ےس

 ر گن رم هلحد و تعاس قلا هدادعب مولا

 ۰ رددوج وم هدنتهج لوص ردق ليم

 طرص ییتموکح ناتسسله را نوو ۰ هددص ملک

 ا ٩ سرا اک لا ورا ور تا

 یدلیا آسا ق وطارعا مور بودا فداصت

 ندنرلف رط 9 ندی روک ےک هاتف ہد دا

 نا ودزا ۰ یدتا لآ دس و ولید نالوا یبلا و ه روس

 نکل ۰ یدنروط وا هک ناتسنمرا یدروه یلعوا

 بولیکج ندنتموکح هبنمرا هلینادید كلرلولام ور دروه

 ناهعرا ندنکیدک:هنرالبتتسادب لزولامور ناسارا

 ۱۳م دم نالرا ین برد ار تله و شف

 ناف هد را متلام وری هدبنماصا هو ول بو و هاب

 یالوط ندنسعا ماسبق هنساوعد داد وا كندوقن

 ایا :ندنروتهف ھیچ را فلطاف رت قواو

 یلعوا نانلو و هدامور كداهرف یحدرد و علخ یا ودرا

 ۰ ) eA ۱ رای دلیا سرالحا بوروتک یدادربت ۱

 نا ودرا ا وا هدتنامز كنال وكىلاق روطارعا

 اک ا هد و تعفا وم لیصح لفات و صیصم

 یدتا حص هنا کشا تالاع هدام د زا رارب هل سولح



ad. :ول یو و نو و لع وا نانلو هدام ور هلق رط  

 ۰ ( 5۱4 ) یدلدا سرلحا هننطاس رب سم

 یهسارا را وطا هڪ دم یعیدنل و مدام ور نو و

 هدنطلس ۰ یدیشعا فاصتا 4ا یاعور راوشمو بیخ

 ىراضغب كنیلاها هلغلتسالک | یلاحو هرکص ندکدع

 ۰ راب دلی ا صد رک هماق یناودرا یی وا ی رج دام

 هش رهش ( نادم ) نوفیسهتکو هبلغ ناودرا تفاع

 قدرو هده جرد قحنل وا قالطا رش هد رات وب

 لاک ۱ هد دم ال "هتحرد یزو: ۰ یدبا لکد ی واک

 ۰ ردادرا و نالوا قحو) وا 5 هو 3 ندا

 ننمرب هوا رطا توسلاح هنماعا روقان ا ندادراو

 ار وک ذم رش ۰ ید ردنا شا لح هذا ورد و روس

 هنت رهشداندزا و تیرو ۰ ردهدناب كنهلجد رهن یعقوم

 ع فک وک ناک یار ندا سس

 قاق و رک یسرره توا نکا
 لرلمور ۵ رخالابب ودب يسد یا رو نالوا هدناهژ 5 ۱

 یمایاش ۰ یدل وا تارح ر 2 E اعم و موه

7 



 دابا تدحن یلخاد لالتخار 2 دانا وا

 كنيل وطانا كلردبا هدافتسا ندلالتخا وش دروه ندنکب .

 رکسع هدونن اف رط هك اتطذا هللا طیض رال شقا

 هدنسارا تارف هلا وص یصاع نکل ۰ یدلیا لاخدا

 كىرش بولوا بولغم هده را نالویعوفو هلرمور

 یبراردارب داهرف ید رد لغوا ییدلبا دا تمول
 توف اراش ناو درونه نا ا لک

 ۰ ) 1۹ ۱ ردٌشل وا

 ییلئطلس ناب کشا هرکص ندنسایاب داغ و یورک

 ادها هنسودنک ندنفرط یروطارعا مور ۰ یدتا طیض

 - وی رم یدیشعا حوزت یهراحرب یلابلاتا نالوا شم وا
 ها لتف یساناب داهرف یخ یلغوا دلوت ندهر

 1 ) “7 ( یدروط وا دن رب مس یتموکح نات کشا

 ارق یلایلاتباو ندیا لتق یتیراشادنرفو اباب هلبوب نکل
 یرلرا تعا هددعب را ظنا قترا كرانالک ندنسهلالس

 قرهنل وا علخ هدنفوزا داهرف یصس) هل_تهح یغیدلاق

 نایناکشا دروه یککیا ندهلالس یهدنجراخ ع ورفوا
 روهظ قالخادب هدوب هدهسیا یدنل وا لوبق هنفلهاشداپ

 كعبا رداهرفو لتق ندنفرط یلاها نکی !هدنفاض , هلکعا



 ربعلا تام ۱ ۱ ٤

 هدنراارا راموز هلتموکح ناتهذمرا ثلاث داهرف

 تور و ماظن هنکلم هلا هدافتسا ندرله راح نالودعوق و

 ۶ و را اهو یا نارا هدف
 رب عفان _هتتلود هللا ساللیکول_یرکسعسس امورو
 ۰ یدلبا دفع هدهاعم

 هضرزوا یتنایخ ضعب نانلوا هدهاشم كنارسد

 نر هد موجب ناتسمرا هدف هل رک 1

 قفوم ثلاث داهرف جد هدادسا یدالب ضعب نالوا

 ۰ ردشلوا

 یداهرف یساباب ثلاث دادرمم یلغوا كثلاث داهرف

 (2۸۳) یدروطواهن ر رس یتموکح نایناکشا هلا لتق

 شا ثیولت هلبناق كنسانا تلاع دادرمم نکل

 بویمهلوا قفوم هک ربت ینتموکح سوما نماد یغیدل وا

 هلن وا لوتعم هدنبسل رب كنه لخاد تان راحت نالحا

 ۰( ٦۷۷ )ید:ا سولح دروهیغوا رکیدكلاث داهرف

 یار وظ یرکسع ما ه یا ر ندنس ولج دروه

 - نیپام هریزجو نارح كنسهروهج تموکح امور

 سوزهرف یادناموف ودرا یکیدلیا قوسهن رافرط نیرهتلا

 سوزهرفهدهب راح ندا نایرجو هبلغ لاسرالاب هنرزوا
 ۰ یدلبا تافو و



 FES ا س باد سرت

 ۱ ۰ (۷4۵) یدلیا تافو احورح نکردبا
 ۰ یدر وط وا یا و یلع وا درب كنا ودر 1

 SN هام و هراس E داد ر یا رعد ی راد رہکح

 كنارد نانلو هدناب هرزوا قلوا نهر بودا

 هاو :یموکح نارا یاش یا اقرا
 مط هنکلام یدنک یتسیضارا ضعب كناتسنمرا ماقالا

 فال تخا نالحا ندنعیدل وا یدال وا هدنناف و ۰ یدلیا

 سولج هناساکشا تو دبلغ رهحونمندا ما دن رز وا

 ٠ (۷۰۸) ۰ یدعا

 شعا دلوت ندننافالتخا كنارما تطاس 4 دا و

 ها وق كتل ود نایناکشا هدننامز هلیتمح یلوا دیتن ر

 یرادم» ناتسنعرا ندنغدلوا ضراع یعبط فعض

 نایناکشا هحدقم هدافتسالاپ ندفعض و نارشد یصکیا

 ندفدلا هب ورد ي کا را یعیدلوا شکا 4ل هد

 ضعإ ندنراهعطق نیرهنلانیپامهریزج * ایدیم * لبا هةم
 ۰ ردشعا طی هد راز

 "هلالس هنرب بولوا توف رهجونم هد (>84)

 لغ وا هد )2٩۲( هلتافو هدکناو خردانس ندنایناکشا

 . ردشلتا سولح تلا داهرف



E r 

 هلکعا درع. لو یداد رم یردار 4 ردندنن اح وتف كن و

 یدروط وا 2 اچ ت دادریم هدنناف و لداهرف ۰

۰ )۷۷۹( 

 ارا و نی رهلا نیبام هر رزح و دام و نادمش و لباب

 ابرح یسو رعد ندنراهاشداب هیکفلس ۰ ردنناح وتف كنوب

 وس ۰ یدّتا ت وطس یا وآ ا رد هن راف رط دنه و ریسا

 ۰ ردشاا ی ناونع ها نمش هر رز وا تد رفظم

 یصکیا یلعوا هلک | تاقو هد )11( داد رم

 وا زک وتدامر ه رایکشلس هدرهاظ داه رو ۰ ىدە ەن ر داهرف

 قلخ یرلت ال و دام و لنا قلارا وا ۰یدیاهرز وا تذاها

 سخ وا یک د ندن رکدرتسوک ترفنندننالماعم داهرف

 هن رلارا رایکفلس داهرف ۰ یذلوا بولغم هده را هلا

 نانو ف ووو هد ناب نوا كءروشود فال جا

 هدن لا را سح ویلا هلا سو ز٤ د هلکم ر ویلاص یو رعد

 ییسودرا كسخوشا هدافتسالاب ندفالتخا ندا رومظ

 بقاعتم یو نکل ۰ یدشا كاله یسودنک توزو

 وس ندنکندتا تدح یلخاد فالتخا هدنسا را ی ال

 )۷44( ردشم وا ل وتعم نکیا روشلاح دس 3 قالتخا

 یحکبا ىلع وا كس ووتتاب برف هدنناف و دلداهرف یکی

 و <- راسارو هدننامز كن و بودا س واج ناودرا

 | و تی



 AY اا کچ تاتک یر

 هش رب داد رت یردارب تولوا لوتعم تك شرا ەدە راح

 ۰ ید
 ھا هلا سارک خوا هدورتص وا

 داد ربت ندفالخا نژاسوک- زو هدن ربا را سوعشلاق

 بودا طیض یتیربتالوایدیمو (ناحرج) ناکرک و هدافتسا
 كن و ِ یدل وا ت ولت سوعشلاق ەدە راحت و

 ناودرا یل غوا بودا تافو هد (۸۳۸) ا

 ۰ 3 و 2 ناساکشا

 هت رز وا 0 هژرعج e سح وب هلن ی 2 کا

 هرطاسح صعب یکیدتا نس> هد رمص وا یک ۰ ید رو

 كنتلود نایناکشا ندنبدل وا عنام هنس ریک هب هب راحت

 ۰ ردشعا قددصت نوک

 سوتا ابرو یلعوا بول وا توف هد( ۸۰۱۹ ) ناودرا

 گز e هرف ین یلعوا نکي هش رب تودا تاف و

 یھ دوو نا ردن زام ۰ ردشغ و و بز ۳ ET FE شد



 ین[ نا ۳

 ی-یصعب ؛ندندال وا كنا را دیحم کم ج وا یر صع یکش را

 : ندنک ولمهکفلستل ود یر e 3 ندس رو راک |

 لناروت ر شعا تاشن ندنسهرکسع تمدخ كسخوبتنا

 همش 2 هدنعح ۰ ررودا تیاور هرزوا قلوا

 ۰ ردراو هدرتا ور

 نکدا هدنرلف رط ناتسربط لاوفالا فالتخا ىلع

 ارا و هدافتسا ندتصرف وش هدک داک فعص هسح وشا

 نایصع نالعا هنملع یتلود هیکفلس هلا طیض ییسهعطق

 هلا وح یتیرلتلودو شکود یتیراناق لراسرف ۰ یدلیا
 شعروشود ههوکحمضیضخندتیک اح حوا یییراتیموق

 هسوکفلس ذودعم ندنرلرکسعرس كشنانو ردنکسا نالوا

 هدنسلا یعردن و كتلود وا هلسعبات هتل ود نانل وا تبسم

 قرف ندعماشب هدنراسا و ترامح و راد راس رف یعماشب

 هدنملع دیکفلس تلود كکشرا هبلع هاب ۰ رایدمهدیا

 هلن ونم هنسلا یرادحهو رانارا ییایصع یکیدرتسوکآ

 هنتلا ینایصع یاول كکشرا اط ماط بویالشقلا
 هدم ا کیا + یهو
 (۸۷۷) هرحملا لبق ۰ یدلوا بولغم سخوشا و بلاغ

 ناي کشا ولوبف ییتدطلس تاکشرا نارا یاسّور هدنسهنس

 تكلم *هعصاع یرهش ( ناغماد ) هلکعا سه اف شل



 ۳۰۹ هم

 هدا ر وا لار الاب هن اساس رق ص وصح هن راه اشداب مچ

 ۰ یدردتا نفد

 نانانک نالوا ول م هل. ا ون دام هد دب ےراوت

 )۳۹۵ ه) ۳ ھا ليو 5 کم ارج ور 9 لول

CE EFیا ره | كناملا ر هات تر اود هل اف و كارا اد و ۳  

 (E یرلتدم ندنفدل وا هدئسهنس ( ) ٩۰۲

NO 

 ودنا کشا

 هرحه)البو

) ۳۹۷ - ۸۷۷ ( 

  eرد س هفیط یحچ وا كسرف أ ولم یل ود نا ٠

 ردههرزخ رګ هدنسهب غ تهح كناسا رخ هد هم دو هنم زا

 قالطا (ائیراب) رایان و هنس يلام ةعطق نا را نالوا دته

 قرا ندا سما یوو نا کا دی دا ا

 دکماش تل ود هدن راف رط ناتس ربط عقا و هددعطق وا(كشرا)

 «یدلند (ریلائراب) هنابناکشا ندنکیدلیا مای هنملع



 ر و ى کا برق مشت و

 تج س دم راةج وح هلام هج وز و هدلاو نوک رنا

 کو نوع ندنیه ودنک نوا" دلنا تافلاو

 نالوط ندقک الف وش یکیدلبا اضتقا كقح و یمبدلوا

 تو 1 متیحالص ak 1 روس ا هدنملع ۳

 یسل وا دوعسم كنلاع رهو دودع كنلراحا و ره

 هر. کا یتفیدن وق ود منعا .ثالا و یم کدر امد نوا

 ۰ یدلیا ته هحا ورالاضداق ی >ور بود « لوس

 دورو هاروا  ردنکسا یفاعتم یتافو كناراد

 ندنکیدلیا غیلبت یتیرازوس كناراد كردیک یراوسو

 ور ندهنس زوترد بوراو هنا كنهزانج ردنکسا

 تلود ر نالوا شءردلوط یابد یاهو توطس

 3 تص عرق تفو زا رار هلیضارفنا لز وطعم

 قوا صد تالاا واد نالوا نادهح زاوا تهد

 یک دهم كا و تط تکنو لذ ییدلنا

 مزلتتسه ال سا تربع لاح وش هلکم ردتا مد هدنک وا

 ندنکیدلیا فسا و نزحعمنم ین ور ی رثأت ینددل وا

 ۱ هلاحا ههزانح یتیرظن تودنفا ق E عو هد ن ندنرازوک

 کا هو رک لو ج یی لاج یاد هلا
a E 2c 



 م ۲ ۳
۹۹ 

 فنڈ تش ۱

 OTT ی شا ته صبا نیت دی

VOTE OTEیک اش  GI ETساک  

 r I ات تم تی ی

 احر هرباخماب ی اعا ۳ ۵ كب لب ا کس را ردن ك

 سرو ہ٥2 سص وا تبوعا لوف دا هد ه.سلا یدّسا

 یاراد یسارما ضعب نوجا مسقتو طبض یتتموکح

 هرکنص ندکدنا دن هلا رګ ز نوتلا رب یییراقابا و حرحب

 . ىدا E هد را و ا

 تولا هلو دا_ص) یر ند رله ز رفع اوبا

 لإ كنکلاعو تلود اراد نکرروتوک هنا كردنکسا

 می ندا ولت هش رم ههاطما تاتو تست

 4 جا و تورو هک ول كنس هطح آلم رظل ی طع

 تئل ندرګز یهدنرفابا و ندردشرح كنندوحو

 هدا طرص ییناغف و :اندنفیدل وا مطنم جد تاذع فا

 رکح لاح وش ۰ یدالشاب هفمالغا نزحنزح و هکمام

 بودا ا هنن رفت یراوس ر نانلو هدنان هل ع زوس

 كنا راد هدلاح یعبدسا وا لاک اج یکرو كموقم رفت

 یرا وس ا وص ر ند را وس اراد ۰ یدشان هاب

 ۰ یدروا هاراد بوردل وط وص هن رفعم تنه رز

 کرم یر یا و یو ا لا تو

 ۳ میاض كرلزوس نافچندم غا هدمت وص وش
 اوہ اکب شیدا فدا۔۔صت ہ رکسع لت ورم رب یک ثكئس



 ۱ را را

 تیلفمدس ندنل وص و ؛لربخ یرلکدردنوک نکل ۰ رایدتا

 . یاول هماقالابیردنکسا یلغوا هن ر كنا ندنکیدلیا تافو

 ۰ رابدنالبوط هننلا یتسایر
 یتلود نابنایک هدلاح یعیدل وا هدنشاب ییرکی ردننکسا

 یسادناموق كنودرا نالوا مک نوا برح هدنهبلع

 E و E )4 ه-) ۰ ری لو بولا او رادتفا كن

 ییزافو هعلف قانچ هلیاودرا رب یلدوجوم كيبشب زوتوا

 سرف یغیدل وا فدا صم دن یر سوتیاف ۰ ید
 یتکلام رنک | كناراد هرکص ندد_بلغو ه راحت هرکس

 سابا یرک-سع سرف عقج هدلباب یک یکیدلیا السا

 ه را اب هلفداصت هنرکسع لردنکسا هدنرق یسهبصق

 یلغوا هلیسهحوزو هدلا و كنا راد و اجود هتعره ج

 ردنکسا ندن راقدل وا راتفرک هنتراسا كب هل ردنکسا یرازف و

 ا ها ام و خب د الباف كارو
 هن د الب ن رېل انییام هدا هديا طیص کلام كناراد ربارب

 ۰ یدرو یضوط
 ءافوغ مبات هلیرا نالوا یراهمداصم یالوص لا

 یسهدوجوم وق كناراد هده راع یهدنسا رحم

 .یدلیا رارف هشرفرط ایدم یسودنک هلفل وا لعمصم

 هارت هردنکسا کلام" یهدنسارا دیفس رحم و تارف



 نام ۱ ایسا س باک یر ۳"

 توردا وا دا سا وعات هد ےس | یدتا وو

 هی رایج ی ا راد چ وا ن ات یا یاراد رب 7 ۲

 . (4۸) در

Eناتو یهاشداب یک تولو  

 ند تکی دم هلح ین و رد و كناه رد ر

 قتبفاع وس یدنک ساوغاب نکردا روصت یتسهلازا

 هر برو دا تالش هد وا
 نا توارواط لوا ارا تی رود
 ۰ یدردلاق ندهطروا سدوج و هلا معس

 اد یفرط ره كن س هعطق اسا هک ندو

SESE SS 
 ور نیک فود وچ هدو ا ی دلقا رش

 اعا یاب تک الف یراباوا شعا :فداصت درسا و

 ناکرا ندنفد-) وا و تلبا ۳ رلد رب ز هنرلتحار و

 یالود ناسیابکو یغمریق یربحز وا ناتو یاسورو

 داقگا هد رادتفا بورد شل رارف ید ردلاق ندنطیتوا

 هدزتلا یلاسب یاوآ كانیلیف یرادم*> این ودک ام یراکدشا

 رک هد یفکو بیس یا موس د ا
 هب

۲ + 



  ۱ : Nezا 1

 ر ا ا یلغوا هناسنابک تخت لوا توف

 یدروطوا )۱۰۲۵( ۰

 رد تن هن رز وا سد ا مایف هتنطاس یاعدا تول وا

 *یالت ه در مات هسقات وو مفا و هدب را وج لبا هل ہو وس

 ا ا را اهدا ورق یهو تا

 یبسودنک و قوس هک رک اسع هن رارز وا راولنات و رخ و

 هترامسا ندنکیدلیا هرصاح ینتروهج هغر تاذلاب

 تولغم را نم :دردن وک نوڪ ا دادما درب تاتو

 ضد را در شرت ور یرادهکخ هنرایسا هد هسا یدل وا

 كنات و ربشد را ۰ یدزو ی رشد را هل رو ھاسا هلا

 توردتا ماه هنملع سالیژرا لا كز کلاغ شعب

 ندنراک دتا فداصت هتي ولغم هتم ضعب رول هترایسا

 رسد را یحرب هدافتس الاب ندتد والغم وا فات ید را

 هرم ق كن هرمصم *ودهآعم دععنم دل رز و] هن رابسا هدننامز

 هرع# البق و ۰ یدل وا قف وم هاب دفع هعذار "هدهاعع ر یک

 هلا سواح سوح وا لع وا تولوا توو هد )4۸۱(

 .یدلا یا دوڑا ھوا
 كساوغاب یساغا مداخ هد (43۰) ریشدرا یصج وا

۶ 



 N : ایسا تس تاک یر

 ىدا ر ین یانسماا هیت نوا راهرو

 هلمسم رک وا ییسل وط هرکص و یا ادتا درهم نداراد

 مایق هتنطاس یاوعد اقاعتم و ییثاوط 4ا ناودرا

 ؛ یدلیا مادعا ید یسانتشک یشادنارف رکید ندا

 راول هت راسا نکل ۰ یدّتا ا رجا هرلخاد تاحالصا ضعب و

 ندنغدم هل وا قو ود هدنتکر ح نالوبع و و هدن رل مالع

 كن ولح و قیدصت و لو هدها_هم ر رد هتل ود

 یم
 ۰ (۱۰4ج) ردشغآ تافو یسدنس یخ ”

 تک رک ایفا یدک نی ا ویدا
 ا ید جت توو اله و

 ها لتف نایدفص یردار هدکدلیا تموکح یا کا

 ردارب رکید هرکص هام ید هدناو با صتغا قنطاس

 + دلما طی یورک بو دلم او ا
 و ةد ورع اد ی ادا و ااو تا

 راول ها و تی او یترطداب هلا هلازا یرالالتخا ندا

 لردا قافتا دفع هلا رولاس وم ودقال هدنربماع

 هنا وا و تن واعم هر ول هت راسا ندا ترح هلر ول هثنا

 یمهنس یک رک كنسولج «یدتا ظص لحاوس ا



Eا  

 ه> راب هح را ay لا حاوما "یداىا هسا د

 ةر تافل و تدش هده رد كەتا

 هت راسا ۰ یدلس ه رک یر ننک هلا ریظع تعشم و

 نادم كنا و سخرس نکل «راید سوک هدندش تم واقم

 س وتس وع وع سح رس ۰ یدلدا راءدسا ارح قسرا

 كم ىلا سادن وبل لارو هن رایسا هدک كش هس نیو

 ندرلسرف و ماود 7 ب رح تبوعح وش راق دارا لتاقم

 هر يطع تافات وش هاکعا مادعا ی اک وقف كم شع

 هند دل وا ی رونک ود هاکل ردل وا یرکسع كح رہو

 قرەقرو ندماحا تماخ و يرک تف كسادم وبا ارظف

 )وب و قم "هوق بودا رارف هفرط ی

 و © یا و اد دابا لر هوش زویح وا

 لعحصم و ۱۳ SOS ترح تارفن ی هدنتفافر

 ۰ ری د) وا

 تراک تو وا 2 یب هبلع هان و تا تی

 .یدل وا مز هرخ الاب یری و رم یعوح

 هد ها یدلبا تعح ر هس رف د زلد هرکص ندمازما وس

 نانلو یار كن راظفاحم ودنک و یسدج وع هدنل وص و

 نانلوا نیت هشیا و ندشناح (ناودرا ) سنابترا



 1 ا نن ا وااو ود ۹۲[ ۱۳۳۳ فا ا ااا

ea Xa ۳۹یا ی ی ی  naha 

 ۳ ۰ ۱ اسا س باتک یک ر

 یرکسع سوز ۰ ریدلبا ضروقت هنسودنک یتسادناموق

 فس )سا ندنفرط اراد لرش هلا لام سا هدزملع لباب

 ۰ یدتا السا یبا هناراد و تعدخ

 .ترشام ندنلئابف ثیکسا ندا لتف سوت فک رد

 هد4سدا یدنل و هدر هب را تودنک هد رژوا یمهلق

 هلا مو ه دره هرکص ندوب ۰ یدلدا تد وع ام زره

 ه رز وا ناب و ات و رسد 2 ییرالع ضصعب اک

 24 ولناناو یا ندنمارما هلرکسع هلردا.قوس رم

 هل.هج E واتساک هرزوا قفل و هد را لوس رب

 ۰ (۱۱۰۱۷) ی ینافو نکیا لوغشم

 1 سخ سس 1 سر | یلع وا ره نداراد

 هد را وک تد لوس دوم هدب رتعح رات دنا نایصع هلق وس

 .نوکا هب راح هلا ناتو م رکص ندکدروت شدا سصم

 ج و ) رار ونهر وک یی هغلابم قوح ۱ هدا نوبلم یک

 .ندنزاغو (هعلققانج) لندرد لا 5 یرکسع یرا وس

 ولا نوګا قدر وق یر, وک هر عم ی هدزامو و کک :

 .ناع* هدزک د یکی ۶ ندزاغو ردا ناععسا 99

e 3 EEیاب ندنسماعا #  

 a یدلیا فا ۵ رشت ع یس# ! وا برص ۵ و توالیصع



 لا نا ۳.۰

 کک لاو سره نان راد السو ندنرجا
.- 

 ه ۰

 عصو توا ینحه رلشوح نا ویح 5 یرا->ل وا

 هدراح و یار جا دهک وا یاسا اراد لعوا

 اتو و هراس کار کلر يدا نوركا
 لوق یتنطلس هلکفشک یا كناراد لوا كا هدنرلک دلا
 ۰ (۱۱4۳) یدلدا سالجا هنایایک تحو

 فو يلا ديكاف تسد.یلع اراد یر

 وین رادو شعا عسو هل را رادتفا "یدابا كن رغلس

 دراوم ردا یسقت هتلایا یعرکب ییکلام ندنغیدلوب

 هلا سرف د زاد نوا رب و و سيس ات قتور مبانم و

 عیسوت یلیخ یتابسانم قلعتم هن راتراح كن راس تالا

 شعا. ناچ و درع رارکت یسلاها لباب دلما

 ثیشت هیالبتسا یلیاب هلا هبرکسع وق هدلاح یرافدل وا

 رد وز هرز رک رسد ه رکص نده مصاح تدمعر ردا

 تعزع هاب اخ ورح هلا عطف ییعالوق یدک نوک

 یکیدتا رباد هنحراصا كنتدش یک ہدنقح لباب هارادو

 .هبهنالاظ *هلماعع یک كس یتغالوق لباقم هاصت
 هناغتسا ندلباب هعضاولاقی رطب هلدص ندنکیددا یداصد

 ۱ كن راه ر هک وف دام الا ه رد وز یسیلاها لدابهدک دا



 ۳۹۹ انا باک فر

 یا را یردار لوح وک كس واکنک هک مان بد رقاب

 تیباشم هات راب ندنفیدل وا فقا و هنکیدردتا مادعا ًایفخ.

 و تخت دارا هل شا فرد یک نانل وت تم
 هن رز وا یلاظمو تاس كس واکک و روصت یععروط وا

 هنتفاوم ندیلاها موع رار هلیسموق هنادیم یرکفو

 و ورک سرم ود اراب ییشادنرف داکعا خب دا

2 
 -ادنرف ردقنره هدقد) وا یع وع كس واک یک تیفک و

 « یدعه ردنانا ی هس هدهسا یدتا نالعا قابل وتعه كس

 ندنس وف ر وو تسزفارپ نال وا لت هط_سا و کار اب

 س واکیک ی اک ؟ ن دلا كتم وک هلتهج ىكىدمە د یش ر

 ه ږد رس ندنسلاوح ه روس یعیدذلو قلاراوا بوالک |

 رح لردسود ندنا هدهار قاتا نک ردنا تدوع

 ۰ (۱۱4۳) یدلوا توف احورحم هلقماب هنیرکوت
 هرکص ندکدشا تموکح هام یدب اترا هتخاس

 سرف یارک ندشنهدل وا قفص و عياش یل راک هتخاس

 ؛ ریدتا مادعاو لتف یوفم بوراو هنرزوا هلایعجب
 نالوا یتقایل هتنطاس ندسرف نایعا هرکص ندنو

 لاک ره ادا کودک هر ارو وا ین واد لا دک يک
 « ریددشلزارف لوک هبنطلس با ها شک وا



 ربعلا تام ۲۹۸

 «یدردتا املا دنا عولطرت ولع هما ناق یعوطق سم
۱ ۰ ۵ 1 ۱ ( ۰ 

 ندعت دز وا ت وسام دنس ہہو E راک

ASوان کد نفری ا  
 E E ا

 تک ) نس واکک ۱ زویماف ىلع راو دص ۳ اف

 مايو هب السا ی رصد سواکک ۰ یدر وط وا هار ایک

 سیدمن یرلیدک و تاک رسد "یلاها هد رات وا ردنا

 یکیدلیا همصاح یتیرارمش ضعب كرس ءندنرافدل وا ردنا

 وات کک هل حجج یدک و بلک قوح كني ہد د رص

 رصد * یدرو ندنس هف را كرنا یرکسع تور وس

 الی دم هل قوا د وخ رونق ود هاا و وا یرکسع

 ی فا ھر و تم وأعم تب ودل و را ید ف س واکک

 ا وات ۰ یدالبا سا یرا رهس یکیدلیاهرسصا یھ

 د ا و دکدتا طبص ییف رط ره

 ۱ نالواشلدا ایمومهللا نفد هددندم مات ساه یرافدل وا

 | یلاهاو ٠ یدردنا هشلا توراعح ییس هنج كسساما

 سواکیک ۰ یدلبا ارجا یيعنشا كنامذعت و ملاظم هدنمح

 يلاوح ندنهدل وا زر وخ و فوص وم هلا هې د قالخا

E 
 ییدتا لکو و کک و ی هرس هم



 E ايسا س تاک یر ی نشت وا

 هلن را رات قرش تولوا قفاوم هن رافد زاب كا رلخ ر وم

 یدل وا لعوا كس وک ی واتس یا یاس جو ۰

 هلغغ وا لتف ندنفرطبایسارفا هدننایح كنسااب شوایسو

 یکیدلیا سولح وزي یدرفح هم رب هو ندس واک

 3 و هل رس وک

 «نیرهنلا نیبام بولوا رفظم هدنعیاقو ورک
 تللاع نانلو هدب را هع طو ی رعص یاسا "4 روس « درنم را

 ترعاتطا راد یسیضعب كبرع دالبو یسیه كنادلب و

 هلحد هلا هشت نا ۰ ردٌشل وا لحاد هندطلس و

 ییرای ا برع قارع ؛ناتسزوخ بو ینیرارم تارفو
 كناسا كردا طض ل ادل: یدتا ا

 ۰ کیش رو یدوف و مکح هنو رط ره

 رزح رڪ ندید وا ما ود هدلابفا هرک قوح نکل

 هلا سیریموت یسهکلم یسهلبق ثیکسا نانلو هدنرافرط

 كب هژ اعم سد رب ون هدک دروب و هرکه ورک

 یلعوا اسد رمم وت هد هب راح نالوبع ود و هدن رلا را و ماو

 ورکو دبلع سدربم وتهرخ الاب هلککا تاف و ال وه

 هل را و وخ « تو ر ییشا چ ندک دا ریا

 كره د » جا ناق ردو اک دتسا نوڪ ا كغيدل وا د دلم



 ایسا تب باتک ىج ر ۲۳۹۹

 ریدامو سرف كر دا تر ید یشروف هلراهر اع
 هن رادتقاد یتفلنا دنام وق سرف هده راحت نالیحاهدن را هنایم

 ژاشسا هلکم ر وک ترهاظمندفرط یکیا شروف نالوا را

 ۰ ( ۱۱۷۲ ) یدلوا ریا هند كشروق و بولغم

 تموقح یمفنس یه زو وا كنئنطاس دابتسا

 ىلا ندنهددلوا سوی هلا كشروف توعح ندنلا

 ۰ یدلاق هدسح هناف و

 راسفاکلغوا هتموکح ررس دام هدننافو لزاما

 سرف شروفو یساد كشروف راسفا یک بودا س ولج
 كشروق هدنکلاع سرف و دام هدلاح دل وا یرادمه>

 تقولوا یتکلام هدنناف ولراسفا یک ۰ یداذفا یرما وا
 لا ا یدلیا طبخ دیوان نالوا راحل
 هژلرکسع شروف هرزوا یتيدیلوا ناب هد شاب كن

 یتموکح لبا ودامو سرف كردا لتق یدینوان و موه

 : ) E ) یدتا دہح ون

 كن رلخروم برغیرلع"ا شروف «سوفغا را ؛ژایتسا

 هدر رش 3 راوت بولوا روک ذم هلهحو و هدن رباتک

 شر و9 * ( سر ) سوغ اب را ؛ ( سواکیک ) ژایتسا

 . رد ( وسضک )
 بغ یادافا قلعتم هرانو كنراخروم قرش

TEPEمو  



 ۲۹ ایسا س باتک یر

 دسوغابراو مک یتتدح نالوا لصاح ژایتسا

 مدال هدن هلکعا هذنخاوم نب مزق هرکص نددعقووا »

 همدردن وک هعرحیشحوح بول وا نونع یدعت ۰ مدرشا وا

 ی هنا جدیکلغ وا درو هدکل ر یسکیا

 توعد یسوغابرا هدهکعا ماعط رار ماشقا بود

 كشروف اغوا یهدنشاب چوا نوا سوغایرا ۰ یدنا
 ۰ یدردنوک هنا

 ندنم تورس لزافو .یلغوا تكسزوغابرا اا

 هدیشک هدلکدلک سوغابرا ماشقاو بدتر هما قاطرب

 هرکصتدکدرد هسوغابرا یرلءاعط وا هدهرفس ییدردتا

 سراف یشروق بور وهس وعاب را یساضعا هع كغح وج

 ۰. یدتا لاسرا هاب كنساناو اباب نانلو هدنتعوجح رعم

 لوبق لمح یسیجا كتبیصم"هبارهز یکیدجا-سوعابرا
 هدنن ورد بودا منک یتنزح هلدلع - هد هسا لکد یش ردا

 ر ر غرا یه سف را تو ناروا لصاج

 0 ۰ یدنود هماقتنا فیسر هدنهلع ژایتسا
 تدم ر مازتلالاپ نل العصا هژایتسا سوغابرا

 نس كشروق هرکص ندکدروک تقو هلا راکفا وش

 سوغابرا ندننکیدلک ینامزیتهظع و ناش بو یتوابص
 لکو لانغا روض نور یمارزو رايا اله



YEمعنا تار 2 ۱  

 هدو د الساب هن هدخاوم تودروتک هن ر وصح یشروف هلا

 تاختا راد هراودن؟ یب روج وح ۰ مدنفا « شروف

 نووا قجوچوا ۰ ردرشعا لوبق ینولاق میدباب لیا
 یددنل و هدتک رج رام دم وناق توشدراق هرم ا نک زاث وا

 «مدتاارحا يموناق هلذکرح هروک هتلادع هدنفح نوجا

 ۶ مر و هرواب هد روک هسا م هسذآ ها هاو ۱

 یکح هيم هدا تارح هل درز و كل وب | هدب ر وصح

 ندنسعا قوت هب هیس امس نم یکم یهدافاو تکرحو

 اد و اف و افترا ا را
 - ش وط قح وح لكنادنم و دزد ام ای ی رو ساع

 قفاوم هنس یعیدنل و كشروق هدکدتا لایخ هدینامز ید

 یشرود ری ید اش و تام تکو زار ندنک ورو

 قاطتتسا یتارازنم نابوچ ۰ یدردوک هشارسهرح
 ندا د يارا هل_-هتسالک ۱ لاج تعشح هدکدلیا

 ندنکیدلیا ظیغ راعضا هسووغاب را هد هسا یدشا رظف فرص

 یدنک جوک سوغارا قاطنتمالا یبا هل لح یا

 ۰ یدایوس یییدریو هنابوج نوا لتف بوی رد) وا



 »۹۳ ایسا  باتک یحرب

 ادم نلوم لک رع سرت و هک وا
 ۰ یدردسا نود یییدسح

 ییریغص لفط نالاق هدنس هاح تاراّزم كنادنم

 شروق ۰ یدالشاب ههر هلا و_یسد شروف تاراّربم

 تون روک دادعتسا و تلاصا رانا هدنسهیصات هک دود

 راقح وح روا هل راهح وح هرف هدکد رک دنشاب نوا

 شروق ۰ ریدلیا باعا رادمکح هنن را ودنک یشروفقافتالاب

 ضعإ صوصح دن راهبعالم لراقج وجو كنس ودنک

 یدععاوفو نواق وش تودا عص و دعا وف و نوناق

 فلاح هد هع الم نیح ۰ را لوبق هده رلّتح وح

 یربرههدکر نا و بیدأت هرزوا نوناقوا یراقجوچ نانلو

 ۰ یدبا ردا: تعاطا هشیدأتو ما كشروق

 نوکر یغوار هدنشابنوا زکس كناذر ندنفا رشا دام

 هد هبعام ندنغد دش راق هنن و وا دل رلتح وح بوناو هده رووا

 شروق هلکمنسوک تکرح رب فلاخم هننوناق كش روق

 ۰یدردک ود هرزواینوناق یدنک ب وردتوط یغج وح وش

 یسودنک كشر وف هللدوع هرهش قروه رلعا موو رم "یص

 هژابتسا ج وح یساباب هدکدلیوس هنسایاب یکیدردک و د

 هلو كلغوا نابوچر و هنارا یتیرارثا قاید بوروتوک
۶ 



۳۳ 2 r ht O N BES Se ED 0 lp Ere. 
 ی  LETE FP 7 ۳ 13و 3

  2+ ۳ ۳ 1 1یهو و ایا £ 4 1

1 

êrربعلا تام  

 ۵ هکر ۰ یدنشعا جور هس ز ویماق را سراق

 یزف یراجاغا موز وا نانلو هدنغاب یدنکح - هدایّور

 كنابسا مل اقا و دن یرالاد توقح ندنرصق كنادزم

 ندنکیدروک - یکودا سلوا زادنا هباس هنسهلج

 ریخم>> اؤر راربعم یکیدتا بلج هدقدناب وا ندو وا

 تالاعو کجە هاند ینجوج تاکرا رب كنادنم ات
 ژایتما ۰ رایدلبا ناب ییکحهدا البتسا يتسهلج كنابسا

 مر باج ندسراف یبزف قرهلوا رأس ندریبعد و

 HAs هد رک هام چاق ۰ یدشا سبح هدهط وا

 هلو سوعایرا یرزو یکید تا رومام هبافحا و

 ینح وح ندنکیدمهدا ارحا هلیلا یدنک ندع تیانج
 دارج تن هععناف وس و اطعا هناب وح ۸ ۹ تا راز ۱

 دن وا ینجوج تارام ۰ یدلیا هلاوحو رما < |
 یاب روم امتروص رل لاک + وقابس یس دج وزب ورو وک

 قج وح تیم ر کک وا ات وقابس هدک دی ا هدافا

aaسس و هوس  

 بو وو ییلغ وا نا دنم دن رب كن و ندنعید] وا شوط

 كنکيدلروتک هنرب یا و نسا هعاط ا كسدولوم

 هاب وا تا را بم ۰ یدا تیبا یاس رب داډر هسوعاب را

 9 ا غيب هس رهلب را نخ داوا ارجا یرما بواب



 یسولح ۰ رول وا لصاو ۵ رهمح ونم هدنط) یک درد

 هلتاف ول موز نانلو یریخارادمکح نایدادشس ًابقاعتم .

 كالا” ندنشدلوبعوفو یضارقنا كناملاراشم تلود

  رجب ليف هل سهل وا مطنم هناهب رذا ید هدادشدس

 ود ا نالید دام دایی هدنسهنس )1(

 E نس ا ات و 28 و

 یی هندم ( ناده ) ناتابقایدا لقاع و ےکح دابق یک

 تنطلس هرس ج وا للاو داکا هوصام ییسا ر وا ا ردا 9

 )۱۳۰ ۲) یدسا تاق و ه گر ندک دعا

 ( دابقکی کا ۱ ۱ تراارف لع وا هرکص نددابشک

 یکیدل یا ۲۳ اره رولا تورو هط وا هر خب کک

 یحر نازل راد یسه ربخا تل ود رو هرز وا

 لوتعم نک ردا بت رج هدهوعار هل ر Ka هار صنت

 ۰ (۱۲۰۲) ر

 شب قرق راسقایک یلغوا هرکص نددابتیک یا

 ۰ یدلدا تاف و ۵ کړس هرس ١) ۳۲ ۷ ۱ بودا هویج هرس

 ی“ ريحا تود روا توشلر هرس ال ون وات ها راس ایک

 ۰ ید وات a ه دن" یا ود روا یزد دنا وحج

 هتم وکح ۲ یو زا سا لع وا د رکص ندز اقا ۳ 1
1 
1 

 ور هاج یادنم یرفهژادسا ۰ یدتا سواح 1



 یر لاد و شلوابثاغ یراعما هلیتمج نامز مدام
 ۰ ردشهل و ی

9 

 یلود 4 نایناک ! دام
 هرع4) ۱ لبق

( ۱۳۰۵ — ۹5۲ ) 

 فورعم ود ناب رذا موبلاکلع ایدیم دوخاب دام

 . ردهعطق نالوا دتع ردقهلاک ندش ونح لرزخ رگ و

 هدا روا ن هرگیا هی و رئاد كل ود رولا هعلعو وش

 رولاسیسابرا ندنسا رک یموقدام هرز وا یعیدنل وا لیصفت
 ر تالاب ان اد راسی ریخا رادمکح یسهعدق تلود

 تلود قافتالاب هلبا سدریلب یتادلک هدلاح یعیدنلوا

 ندابروثا یسهعطق دام هرکص ندک دنا وح ییسهعوبتم .

 ۰ ردشل وا عبات هتم وکح كسسابرا تولیزا

 بوتلو هدنغلرا رج دام منت یکم اپرا

 ندن رثحما ندنعید !اقهدن راد لابد یاس ور تکلع روما هدنناق و

 نالن ددایقیک هج هیف رش 2.راو و سویس وژید هج راولا وروا

 ۱ ۰ یدادروط وا 4 یرادم > دنسم تاذ

rE 
EY 

١ 0 



 ۲ ۹ ایسا س باتک یجرت
— 

 ندنسیلاهانامفصا ندنکیدت آ .EE lb كيساروب

 قاراب رب ند رد دا هوک جرومد ندساب دا

 هلتتعج نانالیوط هنشابكیرحا اب هج ورخ قلخ بو الغاب

 ینودرفا ندنرهدازنادناخ سرف كولم و مادعا یا
 ۰ یدتا سالحا دم ود

 ندرلنال وا نرود ی۶ا هدنرارا یکولم نابداد تس

 ی باز او ی و
 ۰ رد ورم یکیدلیا رفح

 4 افوكساشرک ین تدم كناملا راشم تل ود

 لوم کی دا بول وا ضرفمو ا

 كراخروم «ردشعا لکشن قل ودنانایک نالوا یسهقبط

 ندن رعگ یضارقنا لا ود نایدادشد دیاگ ار هنرتأور

 یڪرب هح“ راف ىظفل دادشب ٠ ردمدقم هنس ) ۱۳۵۵ )

 ۱ ۰ ردکمد لداع

 نواتدم دنِس iY) ) نانلوا دانساهتلود وش

 ولم یهدرلرمصع لوا هد هسا شادنا تدسذ هک ولم رفت

 هدلاح دنا وا هسباقم هلب اتم وکح تدم كدا روا هرئاس

 هلب رب و تدم ردق4 ۳ کب ندشل نوا ههاشدان ره

 سصحه* هاذ نوا هل وا املا را ثم تلود ندنکح هلی

 نکل ۰ ردا اضتفا قلوا هدایز ندیمرکب زو بویبهلوا

۱۹ 



YANرمقلا تار  

 کناف توام نالوا بلاق یسماسا یر زوم مع

 یرشحهلوا شعا هوالع هرلعما یرفدل و رام

 ۱ ردھاہ شا یی

 كس ود نادا دشا ا رظن هنن رت اور كن رلخرو»

 كاماللا هيلع حوت نب ٿفاب ن ماک ثرمویک یسسوم
 ا ا ی لواتا ر هننافوط تولوا ل

 هن-دیلاوح سراف هدو تمرع هتغاط دنوارد عقاو
 امر تک و شا کت یمن هفاروا دات
 ۰ ردشعاب راهعلق و رهندم قرولوا

 قو وهم و یدتنه تنشوه نيک ول نابداد شاب

 لبا قلارا ر لود نایدادشب ۰ ردشعا السا لباب

 د( ) ندا دادتما ردق هالا كالع هلی طوف
 كسوس ورد زاد دنعبدل وا شلاق هدن رللا یل لبا تادم

 ۰ یدنل وا رک د هدنشم لبا اور -

 یوم توف یال دشت یزدار روھ

 تاکت را ترس ءوس هلت ناوک هرکص ندقدل ون داد زا

 ی اوج هلا روف بارو نا
 .یراکدبد هلاصص كنرلخروم برع ۰ یدلیا عرب ندنلا

 1 | . . ندیا السا یلباب هصباور ضعب ۰ ردیساروب هاشداب



 ۲۸۷ اتسا , تن باتیک حرم

 نیخروم ۰ ردمدقم هنس ( ۳۸۲۵ ) ندنرحه یروهظ ر

 و وک چ هک ولم_ هل ف ودا وس ھم و5 رم

 نودرفا « ( لاصص ) بساروب «دیشج بر وه

 نوا هلی رلمات دن صوز “

 ۔هدارهنس ( ۲٤۷۰ ) هرانو بورس وک ترابع ندکو لم

 تایسارقا " رهح وه

 و ۰ رارور و تدم هدنرا

 قوح لب لود رب هلیمات نایدادشدب هد هم دو "دنمزا

 را را د4 ۳ ۵ راعما وا هد راکا و یکیدتا تو ل هر

 اش الا ر ی ف ود وس ندنعبدل وار | وتم یعیدنل و

 ی لکد ی ردا لويو راکنا يج وا تاکو لم

 بتک ۰ رویمهدا قیدصت نهد ی راب صعد راز وس

 تابا ور یکه دنعح fe لوط كتا وذ رم هد هس ذعم

 نده سده رابا دلربخ روم هرز وا قل وا ۱23 دم دم

 نم هنل وا لمم هنع دص) كن راز وس ناش وا ۵ ودع ۳

 2 راوت ههاش دان ترد یهدنسا زاتایسا رفا هل ر وم

 تول وا E ) ۳۳۳۹ ۱ تدم ۱ رژیم وک نا اهصا

 هروسمهنل وا دع لوبف نایاش هل ر وص ر e ت كم وس

 تادترد و ف دن و 1 املا ر تو تل ود هم دل ءان

 ا وا با یرلخ رات و مسا كنغوج كب هدنرلارا



NG ET 

 روثا « لباب ) ٩(
 ( ایدیم ) دام (۱۰)

 یسونج لحاس لرزخرح (۱۱)
 (زلب) هنیزفاب (۱۳)
 ناتسشهرا ۱۳۱

 نامرک ؟ نابصرد (۱4)

 قاس د زاد (۱۵)

 تراب ؛ مزراوخ " هنایرا " هنایدغص ا

 هد (۱۷)

 اب ربعا « هیناب (۱۸)

 سوتو (۱۹)
 یسراف دنه " ایسوخار ِ

 ,a ات عیاقو  هروک ذم رب

vor ITT Oy . 

 نت ۲ ۴

٣ e 
۲:۳ 

  DEطب رب سم

 رود

4 ۳۸ 

۱ ۱ 

۹ ۱ ۳ 

  REرک
 ج 2

 هدن رانامز یرلمل ود ناناس اس و نام کشا و هزهح و يج

 ۰ ردشعافداصت هل الدس قوح كي

 - ۱۳ تب
 یاود ناب دادشب

 | هرڪا لبق

( 2-۳۸۲۵ ۱۳۵۵ ( 

 كتلود نایدادشب ا دن راعز كن رل رود سرد



 ۲ ۸ ۵ ابداع لاک یخ

 ا تک ناو ها كس ر ره نود کی دا عاطفا

 ءان رار و هزاب یراخ روم سرف غدا وا رس هلو سد

 هحو ر نارا لا هدننافز یل ود نایدادشد هرلع

 لید نوا هرادا هرزوا قلوا ف نوا _

 دام هک ناس اک نالوا ی رب هعط یکی رف 3

 ) سک | شر وو ندنک ولم کک وس رو هلند

 زا او هلا عیسو هحراخ نیم راق نا ربا ییکلام

 قرر 3 ند دلا السا رار قوح یجدندهرباس

 رز رب ۰ ید نا ےھت هب ه ر غص تاب ال و a ی رو

 : هوم یمرکب یا ۹29 FA ی هارباتلاع هلا ول وا

 اد سوب ؟ اید ) ۱ ۱

 ايلفماب " ایکیل "یراق ( ۲ )
 ان وعالفاب ۱۵ ودارف ؛ اغ ورف ) ۳ ۱

 pm 4 روس لا | ایکیلیک

SS 
 I بم ر

 35 ۾ ہی
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Aربعلا تار ٤ 

 قلا قرف زو یمەحاسم ۰ رددودح هلا ناتسرول و

 رردیا قالطا دنس اکو راب رع ۰ رد عب م لیم كب
 دنس هرالګ ندا یو ینا هدننهج قرش یدعم ۰ یدبا

 ترا زا کر کناف و ید ناتسخولب ۰ رولند

 تکلع وا ناه وک د ری هزمابقا رافع یا

 صلدالب < هدن ونحب نارکم " هدنسخ لام كنسهرراد

 ؟ردهدید ودح ناتسح و هدنلاعش هزامم ؟هدنسیلف مش نو

 «ردهدنرادب كنساسور هفلتحم لئابف یس ەل

 یداس رولا * هدهع دق هنم زا یسیلصا مای نارا

 ۰ یدبا رونل وا قالتطا هیدالب ایقاره * سراف ؛ ثراب

 رولند یرهش نارا هندالب ناسارخ « سراف " قا عو

 ۱ ۰ یدبا

 ۔ هلع حو ن ماس ن دث راد الد نا را دج راس رف

 ۰ ردکمد (دثحفرادالب) نارادالب هيلع ءا ۰ ردمالسلا

 . رایدید قارع هلبا بیرعت یتظفل نارا راب ص
 یل ود نایدادشدب نالوا یس هقبط ير كسرف ل ولم

 ناتسص* «ناسارخ اب رک راک اثر وهبط ندن رلهاشداب

 ناب رذا « ( نالیک ) نالیج * ناهفصا « نارکم « نامرک
 تاد نوا موسوم هلرلعما ناتمرا ؛ ناحرج « نادنس

 هنسرب كتاوذ وش ییسهحراب ره كنکلم لردبا باتا

 دست



 ۳۳ ایسا س ناتک یجرب

 ر لزوک تاره “هنده ۰ ردنارخ یه یدوم ۰ یدیا

 ۰ ردشعا هطاحا رلغاط یفارطا هکردعقا و هدوعش

 <یرءهووا نامرک هدنتهج ترغ كنسهرئاد ناتسحه*

 ناتسخولب هدن ونح "ناتسااغفا هدنفرش * تاره هدنلاعم

 . تولوا هریک زر هلیمات مرز هددعطق وش ۰ ردعقاو

 وشو هریزج رب هده ریش طسو ۰ ردلیم ىلا زو یطعق

 -روص ماطر هدنفا رطا ۰ ردراو هعلق بارخ رب هدهرزح

 ۰ راردنک اس رلیشح و قالبج یرلعم> ۰ نیکرچ یرلت
 ردد عل ص لیم o) ۰ ۰ یسهحاسم كنم هرئاد ناتج

 ۰ ردراو رارهش هارخ قوچ هدنن ورد
 . ندقرش ؛ ناتسحولب ندونح یسهرئاد ناتسناغفا

Epلابح وتاره ندلامس "تاره و نات“ ندع  

 هلا 2 هروک ذم لاح هکر دد ودح هلا شوف دنه

 لیم كب ىللا زو یسهحاس۰ردا لصف یتس ناتسذاغفا

 “را هرد ن رد < راغاط كس و هدنس هبلاعتاهح ۰ ردیعب رم

 ترفو یالوصحو تژک یرامنا فولوا رەوا تبنم

 «رواشب * لیاک " راهدنف یسهروهشم نادم ۰ ردهرزوا

 : رد راهش هن زع

 ناف SEN رګ ندنونج یسم رثاد ناتسخ ولب

 نام نشر نات و ناعیناما نما < دم



YAYسال  

 « نارعط رر یو ۰ ردوا یرابنا ترد نواو

 کم كنهرئاد وا نور رس رواشس ۶ ناسا ک ناهفصا

 ۰ ردیدنسه ر وهشم

 قرمز ٤ لب الو او یر سرا

 ناتتسا رج نامر ابر ؛ دنه رڪ ۳ ؛ دنه و حب ۱

 یرامات ناسخ واب ؛ناتسڪ* * تاره بول وا د ودح هليا

 ۰ رد ترد هلا

 ناتسناغفا«هدنسغ لاع كنهروک ذم هرئاد تاره

 وش ردو دوج :ناتسخ واب < هد رغ ناجم ودلع

 ٠ ردیعبم ليم كب زو ىلا ید هح اسم كنهرثاد

 ۰ رد لانصتا : هنسارع مزراوخ کلم تاره

 یارصص«راردنوکسم یرهلربق ناکرترجوک روق هدرلاروا
 رلهرد لزوک هدنرلهل لس یسهب ونج لابج كنهروک ذم

 یواح یرارهش لوبقمو رو هددعدف هنمزا ۰ ردراو

 ی روک دم ءا * یدلوا تارک یمنه نو

 . هاتسهف عفا و هدنسحا ون لباک ندنآرهو هئاره ندنتهح

 یراراکی لزوک یتهج لباک كنه لس ۰ رددتمم ردق

 ۰ ردلماش یندراج اغا هود دی دل 1 یرهرد فرط)

 ناعهاشلا ورم " ناتسرهش هلدتفو كنتکلم تاره

 را و ید ر وهم نادم م یک بدع داب “ دورلا رم

ITP IP Tengی  

 ` a ەەن یھ <



 ۲۳۸۱ ایسا س باتک یجرب

 ناتسحرک و ناتسام را یم وش س ناجح: رذا )۱(

 ۰ ردا یو یرهرئاد هریزجو .
 ناچ! رذا هدنغ كنهرئاد و - نالیک (۲)

 + ردٌشل وا عفا و رزج رڪ هدنفرش و

(r)لرزخ رک و هدنو رس لنزرانک تب ناف راه  

 .رواند ید مچ قاع اکو س لبج دالب )٤(

 ۰ ردهدن را هب ونج تهح كناردن زام و ناح: رذا

 ۲ ۵. رمش تهح كع قاع س ناتسزوح )°(

 ۰ یدا رواد 4 وس کو ٩ رده داس

 ۔رش لامع كسراف اح س سرافتکلم (ج)
 ۰ ردهدنسف

 ناتسناغفاو ناتسخ ول: و سراف = نامرک (۷)

 ییرالحم ضعب كده رحم و سراف چ7 ۰ ردهدنرلا را

 ۰ ردنا یو

 ناتسناضفا اقر ران وا الا بی ناشارج اهل

 هلا ناردنزام و لعیج دالب و سراف و نامرک اب ونج

 ۰ ردد وزع

 تا سک و كب ند رڪ س یسهرئاد رع سراف

 یرل» ری ضعب ؛ یرلارعع عساو " یرلهلسلس بول وا



 ربعلا تام ۲ ۸ ۰

 لصف یجنچوا
 لوا نورد ل.س ارقا رعح سرو د زاد

 یگرات

 دام < ین ود ن رایداد ڈس ۰ یسیفارفح سرفد زلب

 یتلود ناساساس ۰ ییلود نایاکسا ۰ یبلود

 یرلتدب دم و تهدم و دا وع دل راس رف

: - ٩۲ - 

 ی افارغج یسهعطق سرف

 ۲ هروک ذم دزلب ۰ ردکعد ( سرافدالب ) سرف دالب

 أ . ردع هب یکیا هلیرلمان قرش سراقو یب ضسراف

 ۰ رولنید ید نارا تکلمن اکو س ییرغ سراف
 رزخ رحم " ناتسج ترک هنمرا الا همزوق رم تکل

 ؛ دنه رڪ ایونجو ناتسخولب ًافرشو رانا دالب ضمب

 " برع قاع * سراف مچ هن ابرغ و سراف م
 تولوا دود هلا هرزج دزلد صعءب ِ ناد

 (Es وی هفاسم یعب رم لیم ( ۰۰۰,۰۰۰ )

 ۱ ۰-۶ ی ارجو ا را وا یوه



 ۲ ۷٩ ۱ امسا تب تاتک یر

 نوا قفاب هنابانحو یریضاق نوجا هدم تایسایس و

 یالماعم ا وس ۰ یدا را و هد را دص وصخ کا

 دعظع لاظم یک یرهقتع مک نویسوریکتا كناب وروا
 ۰ ید ترابع نددعلا تادع و

 كنس هلج قافنا نالوا هدنلصا كنسهشاط روا

 دن رکیدکی یظافلا نکا كنا چ وا وش هکر دهدنسا وا

 ۰ ردماشم

 ام دل راد روا هک رابضعب كف راعم و مولع

 یک یرلکدلیا مدفن هراذا هد)اح یدل وا یسهنهک لباب

 رای دس ولعسذا یکیدعم ۰ رلیدکب عوج جد کا للم

 فرص صو ص# دن رل اس ىو ی رابه وع س وعاق والثم

 ۰. یدا راو یرلیموع بتکم

 * حاع ۰ شقن " مسر ات هجعیانض هبروئا دم اط

 تاناعاونا و هیسایل تان " تاح وذم ا حاحز

 هنسش هک و لداعم هب هيو رش ما ام هدنن ال وهم هتلت

 ۰ رلیدبا داق



aربعلا تام  

 هنسادوس لالا هقدل و تصرف یس ر ره كرلرادم ج

 ۰ رادشسود

 ره راح ور هتف ق وج ك هده رولا كلام ندزو و

 روما یرارادمکح هریغص كلام هرخالاب بولوبعوقو

 د رک ندن ال اعم كح هشود هتسادوس لالعتسا هحهیسایس

 و تالاعیراهاشداب روا ۰ رایدل دبا

 اوق هد موع هد رهبر دند تمار یک یار
 باوت مهلا راشم ولم یلاهالانیب هيلع ءان ۰ یدلردتا

 یراههلا يرل هیسایس تا ارجا بوتل وا داقتعا هتهلا

 ۰ یدبا راردا لج هرات رومآأم ندن راف رغ

 یحر و مسقنم هرلفنصیراهاطنیپام كن رلعاشداب رولا

 یدنک ك رایشاوط وش ۰ یدا صوصخ هراشاوط تمدخ

 خب مود مع سر ۰ یدا را و یراسر 3 ندن راسدج

 ۰یدیا ناو رظان هشراغاط نییام راس هدیه * هرابشا وط

 یر هقیط و هوم لا روا تلود ویلا هو اق

 ۰ ىدا یسهظفاح لرصق

 سلح رر بک ندنرارزو كمملا راشم كولم

 كنهمهم روما ساع وش هکیدنا راو یراصاوص

 ۰ یدا رادهفیظو هلیسهرادا و هرک اذم

 یراطباض و یرللا و هح هتشد جد كنکلع تاعطاقم

 و



 ۳۷۷ ا تاک رو و

 وشو یرلت ددع حوا فورعم هلیراما ( لاغر ) هدنععر

 كلذک و ۰ یدا راو هدرادانف كفص ییا یهرکص

 نیح رکو کت وسم 4 هرو نم ردنا هرلات د یاو

 ی ادا ذاختا دوبعم ۰ یدنا راراناط هدوفص ر هدنلکش

 رب هدر رهو ۰ راشعاب راکبه صوصحت هنارایس و همانصا

 یی رامات ( هنلم) a وتان و (تلد) هب ی رشم هلمس هماقا مص

 بنص ر یرنو ۰ ىدا رشتا داحا ی و

 (نیح) و سه (سءاش) یدفص یصنکیا بودیاذاصا
 هعْس صوصح هفانصا کمد م یدیا اوه (اوا) 3 رگ

 ترابعندنرلهمج تادوبعم هدو بول وا جد فص رب

 (لاغر) و یرتشم (خدور) و لحز ( بینین ) هکیدا
 هرن و ۰ ید دراطع ) وبان ) « هرهز (راتشبا) ؛ 2ر

 هظفاحو صیصح هش ر یسرره كمانصا صوصخ

 ۰ یدنا رلشعا

 تالام قاط رب یرالوا یسهیکلم "هرئاد یتلود رولا

 هنکو لمرولا یسهلج ثلکلام وش بول وا مسقنم هبه ریغص

 ندنساطعاه زج ف اک یهدن رارز وا ۰ رای دا هرز وا عوضخ

 یره رو ند داس هنرادآ وک یک ییا ترافق

 نانل و هدهربغص رئاود هلغل وا لصاح قلانف هرم ضعب



OLYسل تام  

 نیش دنسم هدلباپ هد هسا یدروطوا ه یرادمکح تګ

 رصنت یجکیا یلتغوا كرسالوب وبان نالوا تموکح
 تورو هن رزوا لابانادراسراسفا یک یرادمکح دام هلا

 یادناموق رکسع یکیدلیا قوسو ریه كالابانادراس

 - اباد راس ىكىدزىس وك داحا هدر یکحهدیا هلتاغم هلن“ د

 یدرد] کد یدنک ندنرهق هدو دل وا یعوع* کالا ۰

 ضرقتیسهربخا تلود رولا هلنافو كنو ۰ (۱۲۲۸)

 كنه دخ تا ود ندا لکشت هدلی اب هب روتا تالاع بول وا

 ۰ رک هنس راسا تشد

 ت و

 ٽا دمو دناوعو تهذم كرل رولا

 یراهرباس

 هلا هبل أت یسلر ره ندهرابس بک اوک هروئا تناد

 ك ندنرلګا «یداترابع ندندابع همانصا ضدو هرانا

 ۰ رد شغالات نی رایضعب ندلاح ردا رفا ید ص اما قوج

 یمهفرا وهدن روص ناسا قر ەل وا ندن هلج ده رو !مانصا

 ناسا یمهثح و قالیاح یثابو ( نن ) هدنلکش قلاب

 ۶ نا شرط و نانا 4 ٠ چورن )دنر



 یحرر بودا تافو هد (۱۲۷۰ ) لاسناب رولا

 هدنسا رک وغار ب ودا موه هن رزوا تراارف یرادمکح

 هن راک ما وفا یکهدنف رط تبع كتارف ۰ ینا تدرڪ

 ر ست ۰ ید راشماعا ت واعم گی هد

 رکسع ی را وس ك یکا نوا و هدا كي ۷ رو

 ییسس هعلق لوس نورقولوح هدلاح یعیدل وا شعردن وک

 یدوم انسحر هدنمان تددو هدهرص یکدلیا هرصاحت

 لتق هرکص ندکدتا شوخرس لافغالاب یسودنک یرق

 هدرا ایا فوق و تیم اکو ه روا E داک ء |

 ۰ رثیدلب | تعح ر بوعار یهرسصاح

 2 ولا ف هلراسفاک هرصتتص وغ لغ وا رها

 لوتعم 9 ب واغم هدي را 4 را لرلو رسصنتک یر

 ۱ ۰ یدل وا

 (لابانادراس) قاراس یلغ واهدکدل وا مصشح یحی ر



Veی ۹  

 هدرا i هوش ندرصق دلو رش نم ردا اشا

 رانا بوسا افر شەر ردیاب سصق درع ج وا جد

EEEرهلا نیدام و هد روا هرز وا یتیداشالک  

 نوا رکود ۰ ردشلیا ا کیه ردق زوت وا هدندالد

 هسدنهیروک ۳ سصق هدک داوا فشک هلا روح یب رصف ۱

 ۴ هنس هما رگ رانا كنهراس دل ولم هنگ الا و

 1 ۳۳۰ ( لوط كن هعاق یکهدروک دم سصق ۰ رد و

reنخ ا اطر 2 :  

 ر رب بوسام ۳« . یدیشعا نییزت
 تام ولعم هند ندنناع و و نانل وا طا ہنسا نددر وم راثا :

 ۰ ردهدنګ رات ( ۱۳۹ .) هرح# | لبق یاف و 5 ردشام هنلا

 ریمالق_ تلک لغوا هزکص ندنوتاراسا

 سوخو کس واس یکلم لبا 2 یدر وط وا تم وک ن

 E CFE ۳۹ ۰ ردا الف" وا ا a ز كنو

YAY ۱لایساب روا یا دن رو هس ر هلل وا توو هد  

 اش اک لزوکر و هبلع هاوس یرادم 3 سوس
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 ۳۷۳ ابسا تک تاک یحرب تا

 ید وه رد هب هتاح و رد هد وج و هت ةنالا وحج

 ییدایالاخدا هتتعاطا هرادو ذافا ند رفا ۰ردشم رو .

 ٠ یدیشماقسلا یسابای هل یتیراعما كن رایضعب ند رال

 لاح ندلالتخاو هنتف یسلاوح لبا هدنزنامز یفالسا

 كن هال وانادءالب خد وم قفا وقفا نودا راما کنت
 هندصقمو هلا فرص هنراضرو ع وضخ لاصعفما

 ندا ناب رج نیک د دنامز یدنک هدنتل ود «یدلوا قفوم

 شما سفت هنایالو ییکلاسم هلبا رییغت یهیکلم رادا

 ییمات هلا داكا تلود ةع ام یک یوندن هدنرهش لیابو

 اضعب وهدلیاب اصعب ۰ ردشقلیوسود یهاشداب لبابو روتا

 هدلبا یعوج كنتنطلس تدم ۰ یدا روش و هداونب

 : نسخ و ید ونسخ كن هلج .یدروک هدا وند یديضصعب و

 . ردشمنازاق یییراهجوت
 ندندناح :یرکسع هلتانج تم ین یکلع ادو

 نانل وا وع ا ر زر هنن ر وصح ادیقم ب ول وط

 ت2 وکعت ي ا هلعهح ید راک ا اید کار ند

 2 جج هرزوا قالوا یلح یاشعتقم ۰ یدلیا هداعا

 ندنرالغ وا كنادءالب خد ورم یتتم وکح كنه رب اد یک دن راق رط
 ۱ رذشعا اطعا هند رپ

 هداناب بول وا یری دیا ددی كنوداح راسا

۱۸ 



NTملا تار  

 س هلا ۶ وردلاق ییہرہصاع ندنکیدتا عالطا سیم

 اننک ات ردک ۰ یدلیا تدوع هاو افتک الاب هلعاسغ

 یشادنرف هنر بودا تافو هرکص اب وا ندن رارف

 رخ توزوم نانلو مو رخام کید ناموا

 بیرقت رب اداتتا هنس هفراعم و تيسانم هليا نام وا هدقدلا

 هدکلرب یسکیا هلکعا تعوع هشاب كناموا و رارف هلا

 بیرخانس ۰ رايدر ویدبا راینسا یلباب بودا E رکسع

 هد هسا یدلیا لاصبتسا یییراتعج و موه هاب هد هعف د وب

 یسبرب چ ندنرافدچاق همالیع ناموا و بوزوس
 ۰ ىدمە وط

 «یدنالابیزروخ و لاتف و لاظ تیافب بیرخ انس
 الرو ا هایی سوقا دلا ل
 ۱۳۰۳ ) هرزوا قلوا ه ونعم تازاحم هنتاځیس ۰ ردکد

 هاتف را توردل وا ESE لع وا لوب يکيا هد

 حول وخ وک هدفدلوآ لو بسرخانسم * رولا رازق

 ۰ یدروط وا هنتګ ه روئا تلود نوداحراسا

 و بم روت وداع راسا:یکوم لا تنه روا ولم

 طسوتم رحم و هینهرا لابج هلبا ے مجلح ور نی

 رفظم تورو هلرکسع هنسهلج را یهدنسارا

 ۱ نسرف ەد كردا هه رای هلایدام هدقرمش ۰ ۍدلوا



 0 ایسا بس باتک یجنرب

 و روایات اب رد یو مالیع لباب لاها

 قدر یک ها و رکود وک هک رک هد طحنا

 لاها ورشا و مزنه هدنرله را كد رخاذس هد درسا

 سیرحانس ۰ یدلوا راتفرک هتراسا یوزوس نالوا

 تامدص و مابق هکعا ماقتا ذخا ندنرادمکح مالبع
 ادا نادم ۰ یدلبا لاصتسا یاّتنک اردک هلأ رطع

 وش ۰ یدشود هنسالبتسا تسد. یسهداز ندقرف كن هم

 ررع ندناسل كبرخانس هرزوا قلوا یواح یی رفظم

ET 
 ییسارا كوكو بوالراب نامود ییشتا ندریتفا »

 یفاشک نالبحا یک رلتولب كنامود لوا ۰ یدردل وط

 یک دعر یراولع كرا شتا نانا. ۰ یدلیا فرط فرط

 نقاب هند مدقم من اسکار لک و را

 یحوا یرغوط هنسهعهاع یک عاعشندنس وقروق هدکدلک

 هدکعسا هتد تش ےب هدمعیدرا و نقاب هنسهعصاع ۰ یدریو

 بوجاق رار هلرسع"ا یرغوط | مراک زور نالوا
 هلا هرصاسحخ یتسهندم ۰ یدنلزک هدنساهنا تنکلاع

 Aks مدا یعصت

 ۰ روس زاب یاعوفو نهاد هدرا وس تیرخانس

 دم اکحا ضع و قا ت هد دیه و ها دا هک ویلاح



۱۷ 

leهلت عج ر 2 بیر ور  N 

 كن رخ انس e لایمتسا اوت اها ۰ ین

 . یدتجندنتءاطا راد كسوبلی نانلو یسیلا و هداروا
 هلا هع دونح هدقد لوا یعوع كنرخانس هلداح و

 ندنالب رر: یدیروب وریل دا اروا موم
 :یدلوامولعم یتاشومات هرکصندنا ۰یدایا رارف ابولغم

 :یدتانیبعت ییدان روثا یلغوا هنتموکح لباب بیرخانس

 لوس كردا موج هنرلفرط قرشم E ندن و

 ۰ ردشل وا قف و دنهف خادم وعالق هح هح و هناح وتف ل ود

 راظنا بولاق ىلاخ نده را تقو یلیخ فالاغو دزلب

 ۰ یدلیا ررقن دیه كبرخانس هدمام

 هلا عورش هندی رګ كناوتت هندم هدانا و

 یاو تودروتک رهتسوا قوح كن ندرشاه و راحم و

 هل ییلاح یکما هک یدلبا نیرو ددح هلئلروص ر

 ۱ ۰ یدک
 تی رخ انس ننک دنا ندانرولا هد ۱ ۱۳۱ ) ٥

 یر هلملوا توف یدو | هرکص زار و لج را

 خدورم یز زم ۰ یدلیا بصن یلاو هلاب ید ورح
 دایدزا داسف تابتا هحیاب هدننامز كنو ۰ ردلصالا باب

 لردبا ماف هلتدش هداسف لازا بیرخانس ۰ ردشلو ۔
 اک وک جم
 ی

emo 

O OGY Warren 1 re 



EA O ESE یجرب: 

 سونا هع وتتم تاشحا “یرابرد یزوک وا رک د یر را

 هکوا بوروتک رهده قوجو رلهلوک “راه راج لزوک

 « ۰ رلیدب وه
 .یاعوفو نال وا هده رصاح و ه راعیاتا تو رخ انس

 . ی سه صاع لولسر وا ی هس 4 هد سدا رو هديا نام

 ولا ۰ رویم زاب یتکیدتنا د وع 4أ وااو حس

 اعش ترضح هدهرصاح یانثا ًارظن هنناحردنم كتاروت

 رف بدست ر زو هدنحا درک رب هل روش ود نوعاط

 دنا دم ید را هنج كتا وما نیالحایص تول وا توف یرکسع

 هلامتتسا بوربک راهراف یتیراشیرک كشرایابو ینیرلشباق
 زن و سعد هدرانا هل عم رامح ندر وص قج ه اراب

 بر رخاتس قل را هن رز وا رہی ہہم ون ۰ ریدل زو و راق

 ها وند ندنکیدمهدبا تلارح لاق هدن رق رط میلش روا

 تع زه یکنا لوا یس هار ورغم تط

 ۰ ردٌشل وا عنام هغه زاب ین هب ونعم

 al سوبا هدک دانا رارزسا ییا ا بد رح انس

 ۶ ۰ یدایا تعجر

 یداصز هدیلس ر وا .یدیشیعا نییعل یاو ار وا یسلر

 قرەلو تت رو نادءالب خذ ورم هنن رز وا تست یکیدتا

 سا



 >علا تار ۲2۸

 نیکد هبیدعش هکیدل وا مته و ےک وش مب «مدلا

 ندرلنا ۰ لکد ندرلیش شادیشیا یلثم هدرلنامز شہ
 مکیدلیا مانتغاو ناوسن و روک ذ*رافص ورابک مکیدتنا ریش

 دعیال مانع راسو رازوکوا "رهود *رارطاق *رلکشا “راتا

 ۰ مدنا قوس هانرولا ییسهلج الرژنو ۰ رداصحالو

 رولسروا نالوا یکللاراد كنايقرح یمزو ه کصندن وب

 یسودنک یک ردا سدح ہد سوو یهحرس ۰ مدرب وج

 لر هدوشروآ هیدن + مدلیا سبح هجا ميلشروا
 یسیرب هکمدناب هتفارطا كروس یعرامدا توردتا انب

 یار دانا وا رها تونل دش بسا رام ندر

 رایلاوو ۰ مدتا نییعت رثیلا وندعءابنا هرا هندم مکیدتا چ

 ۱ ا یادم نوم ام رام ھوا
 ۱ ی دا لی اعما یرادمج

 یدروک یمتدش منب هک اتقو ےک هنشدا كنابفرح

 یتردف فدا بوشالراط یر قحهحاق ندنسوقروق

 عضو وک ر و هننررزوا ندلاوما مکیدت سیا ندنم دلاق

 ت
 هاب ین رال وس تول وا تلاط هب هد اصم هرز وا كعا

 زوب رد(نولاه زو ز و ول ۰ رایداک ها ونان ۰ دو اب مک

 لوس ؛وحما «راشاط تمت یذ "هد نداعهو شموک هنزو

 Î ۰ اب رک صلاخ ؟ رل رب رسم ص وصح 1 طا «توفات

ecard 



 ۷ ایسا  باتک یجرب

 رک ۰ ید رم و زو ه راثآ تع زره و کن هع

 ۰ م دایا مادتعا یی رللام مسلح ۰ مدت | زام وات بورو

 یوم رخو هرکص ندقذلغاط ندکوا بولیزو رنو ,

 یرثیءاح ۰ ریدل وا راح ود هتم زره ج 4. رو وا ىلعواو
 ۰ مدروج ه ورغی ییزغا صا ۰ یدلوا لو

 ود هلوک بوتوط یراندنا هتف ۰ مدرد] وا ییراکوب

 تور وک رخ هوس روا لرد وک كداب ۰ مدناص

 تماقا توراو هدمهاس ۰ مدتا هداعا رک تاج

 یر وطت دیار یدام کید حل یھ کب ار یالبا

 . ون رابه ندو یرلشبا تاکولموا یدبا

 تبودوب یرشیا قلعتم هنسف یدنک اقزح اما ۱

 رک کد dh یا“ یگ ردعم تد سو عاما ندعکاطا

 كن راروسو رس تبرد قرف هوا كتاف زح ۰ ید و

 راهکرکج ۰ ىدا راو راجر كسک و قوج كب هدنرارزوا
 اردا قوس یمرارکسع نالیغاط هرزوا تک یک

 بوردیاب راس« ۰ مدروف رلرداج هدتفارطا كرارهش وا
 هبا مرع تاشو فنع ۰ مدیا عضو ترا همصاح
 كن هم اضم رم كنالب بودا ماود هغمروا یرلنا

 هل ملت بول قیرات ۰ مدردنااع هرانا ییدشا

 یتسپه 3 یشرب چ هدنرللا ۰ مدریک هد راورچا



a ۲۰5 3ربعلا تا  

 موفروق ےب ۰ یدارا و هاشدابرپ فیعض یشطب تو

 رار هلیسلا ییرخ كعدقم ۰ ىدا ش نا الینسا یتیلف

 رازح هلا درب نسل هسیا را و هل ره هدنلا و و

 ادص وچ وکو ادیص لوس ۰ یدجاق همر زجر ندرکب

 ریخت یرادعلق و 9 یرارب 3 هرن و و ییرلرهس
 هفمالبوط یتجارخ كرلاروا یل ونا هرک ص ندکدشا

 اف ناو زور ون تادوج و ن
 لنوع «یتنطیم یلطوسا ؛تیلدبع یلداورا "لیونا

 و مار ال وم لب ودا ؟تادان هم یلیا وم «ل ودای,

 یاضرو هلغلوا برقم اک هلربهب ده یز واد چ هخسق

 هنکلسم رک اقدص ینالتسع نکل ۰ ریدشلاح هل .صع

 دن رزوا هلرکسع ۰ یدزسوک ناضع کی هلا باهذ

 كنساباب و ي ونک مدنوط یناقدص بودا موش

 -ىراکو ب كن ورغرمهدهرص و ۰ ا هج راب هج راب یر

 نوعا كءردلوا ییداب یراراد٭٭ نالوا میطم 5ب

 یکلم ادومو تسدرد ییدا بورو رارف هدر
 هدنرلارا هل - یسیلاهانورفیم ۰ رایدتا ملست هبایقزح
 ا ی ورم یه روهه ترک

 نادیم بوالپوط یتیرارکسع ۰ رایدبا راکعمس هنیرات
 :یدلوبعوقو لاتف_هدنسهعش اکیسلیا ۰رایدنا هب هب را

 بسه

OOTP eer r 



 NOT ا سا یو

 نادال خد ورم یرادمح لبا مازغ یحرب عب /

 شیک ۰ یدلوبعوقو هنرارزوا یزرکسع مالیع هللا
 تیا هلاتف نیزسعءا زوا بونلوا هبراح هدعفوم مات

 دسر كن رادعلق بوجقندلا یرادمح لباب ۰ یدک
 "ینیرتآهلا لتف و یس بورو هنرزوا ندنکیدتا املا

 ۰ مدسا ماگننغا ییرهرخد «ییراهنزخ “یم راجا بس

 یا وا تعثیذ ؟ند شم ىس ولا هد نڪا عانغ و

 ندنو ۰ یدا راو هرشک سال صوصح هراهاشدان و

 ادیت لیا دیور رک یا ای
 تسدرد رار هلیرایشاوط و مداح یتتاقلعتم راس و ییتروع

 ود هلو بودا بسا یسهیش ا . مدردشا

 ندنکلامنادلک هليل وح ودادما رولا عر هدعب ۰ مدناص

 ه رص اك اب یه ررف ی رکب زو و رهش لو ز وفط شک

 رسا یتناوس و روک ذو ماننتغا ییرالام ۰ مدلیا طض

 تخورف ود هبراح ینیرایراق و هلوک یییرلککرا لرد

 درو ات

 نره ناشر دام نو تارا

 یتسازغ یه کیا نالوبع وه و هنرارزوا یدالب هنیحام وک

 هک رد هدنفرصوت یتسهوزغ یجچ وا بودا فص و
 ی نع هلا ىل واتا هدماخ ۰ مدر وج هماش یزو «



 رعنا ت ۲۹

 شف و ساعات دقو ر ترف مت للام نافز كعالعلا
 رو هنل وا هدافتسا نده و. تا وز یتیدل وا

 .هد رلح رات ضعب یاس و هدنرابفا رغح و 2.رات یمرا

 جردنم راد هنغیدل وا ( درکنارهد ) یمدق مان كرکبراید

 هر و رضا د ه روک لم داس و تیا ور را نالوا

 ن و ناتسنءرا نالسد ینتسوم هلدرکنار عید ارز

 تولوا هدنخ رات (E هرس ا لبق ىمولج كنارقد
 ند هنس (۲ ٤۰۰ )ندتر حه یسان ا داور تام هدنقح دمآ

 ندنا ره دهلم ثالس رخاب و ار وأ مدعم هدا ز

 یس و یا وهددمآ ندنفرط یتلود رولامدقم هنس قرف زو

 تابا یوا رش ر هعسد نددما یرهشد ر نا ره د

 ۰ ردا

 رولا بیرخانس هدننافو كنوغراس ۰ هددص لماک

 هراشیا لوس كو هدنمانا لردا سولح هنررس یتلود

 ؛یدبا هاشداب رب یلتطعو یزاغلا رثک رد واقف وم

 یسق ۰ دا ی هدشعوکع هزوح لولم امو

 كب رخانس ۰ یدیشعا بیقلت ود یهاشدا كنزو ر

 دلا داوا ازا ندناسل یدک د رهنارخ اب روت
 یراکډتا حرد € مروفی وکو جارخا گ



 ۲ ایسا س تاتک یجو

 ابروئا ۰ یدلیا نایصع راهظاو عوجر دنتکلع داچو

 مشرف ته ربا فوم را لا اقا
 ادعا یوغراسهدهرص یکیدلیا تدوع هت رفع ندنراقد
 ۱ ۰ رتی دایا

 ندن را 4ب ارح دابا رخ هل س هط.سا و سالي وس وه

 هم رب هب هج رسا رف هل رس هطسا و روا وبس وم و شل رافح

 نوا كن رات مروفنوک یواح ی هقیتعراثا نالوا شلدیا
 یر وزا و حارخا هرس هطسا ون وسال ور هدنس هفرصص یګ ر

 هر (4) د رزوا هدنشاهقتعراثا نالوا شادا همجرت

 راس القار ظذ هرل و زاب شل دا شه هد هجران ر ع وص وم

 یراراصح دانا سرخ فو سا تناسب )۷ © (

 و < رابد ۱ نخ ی نوا و وتسعا یس هنس

 ل وتعم e تنام یه وکح كل راخاب یا

 ` ۰ ردحردنم هیشاح ر 2 هندل وا طایذتسا

 مالا هرلع مه ھار ا ن ندم يرش دما 2

 رییس هلا ا كناذ 3 یدنلبلا ن ( دعا ۱ ندندال وا

 ناب ه نم" توقا او ندلهس 5 لړ یی دلو

 دلع a ت رطح ی رهس 1 هج رب دقت ون 3 ا



E 

 یرادناط مکیدتا ین ندنرفرط قرشمو هداعا نرو

 دن دو را یر ES هلا !GES هدار وا ۱

 4 مدت ا ایفا هنب دادع رب روا یر و بسع) :

 یی رفظم چ اقرب هدنګ رات ( ۱۳۳۱ ) هرکص ند راث ون

 هلدصف قلا ماقتا تالا انادراسو یعانغ یغیدلا و

 سرو E یحالاها بوش یری نواف رود

 رک 3 نراه راح ياسو یراهبده یکدر و كنها دا

 : ۰ رکا

 لدا هب وا هلن دم 2 ارت همش ) REA ۱ نوعراس

 ید رس ( دایاسرخ ۱ نیک و راس هفت رود هرز وا قل وا

 یر كلوا یربشت یمهنس ( ۱۳۲۸ ) اخ هاش

 و و ماتخ هاتن وک ا

 هد رلتف و ییدنل و ل وغشم دل را ۵ب را نوع راس

 هرولا تلود یقرهلو تصرف رلیلبا و رایمالع
 .دعوق منیفلاح نوغراس ندنرکدتا داحا دمع هل رلهلاح

 رله ربع هد نزد لوهس هرکص نت نا لس ف

 یکی کودتا ناشیرپ و رسک ینیرارکسع و موجه هننرارز وا

 کلاغ و ریسا یناد الب خدورم بویرون یرغوط هلباب
 هدنرفرطلحا وس و قشمد هرکص ندنو ۰ یدیشعا خم

 مانتعا نادال I نکی | هدکغا ماود هرل هب را
EETهاو  

۱ 

 1 ا 1 ایل ان



 1 اسا ھه تاقک ار

 هداج ۰ مدلیا عضو جارج ندرازوکوا وڈ را

 غفل وهدم ےب یتسیلاها ءمماسو قشمد الاما دربع

 وشراق ه ( رکرک ) راخ راخ هارن ۰ یدیشعا صدرح

 وش ۰ یدزسوک زو هلئاه عیافو هدزفب بورو
 دم بولوا یک یی ولعم كنا یتیاهم كءباق و

 ۰ مدرب و یدبآ بی رک و مده سەينا راسو روس

 د هن رز وا م نک یطاشا كن هبننا نال وا تا رخ

 .اشداب مدردل وا یتیرکوب كن رتعاج ۰ یدنود هرلشاط

 ناو ۰ مدردزو یتسرد ندشد بورد وط ییراه

 دلو یا نکیا د ودعم نکا ممد یسلا وح

 لا اسا ۰ یدنا راشعا تعب هناسا یلغوا لاها هرکص

 هدن ران نوحا هداعا یییرللالقتسا یکسا اماسروا یعرا

 هلم ه روئا رک اسع ندنرلکدتا دقع هفلاح و قافنا یلزک

 یرادکح نئاخ وا ۰ مدم یر هعلف تورا و هترارزوا

 ۰ مدردزو یتسیرد بوتوط ( یتیرادم> ناتسرا )
 يراد هح طوسا ۰ مدردنا عوطخ ها سپه

 در زج اک بول و تصر ا م رسا وعش مب یروزا

 . ییرایراق "یییرات و بیرخ ینیرارهش ۰یدشقلاق هکمامر و

 لیلدت هلا رهق یرلنالوا یلعتم هنسودنک "یتیرالغوا
 را میده ها ولف دک ۰ مدلیا



 ربعلا ا ۳

 ؛ رصم ؛ ناتسدنراو السا نسل كنندالب نرهنلا

 هدر ردغا لاخدا هنتعاطا هرئاد ییکلام سرق

 .الینسام راتو یتتروص هنبرزوا كرهکید شاط كوي ر
 : ده یش نلر مولا شاط و  یدرددا شقت یا

 لوا رهظم#اع وک ر رغد هډه اچار ره نورا
 كب همصاحش نامز هدکدلیا هرصاح ینیرهش روص طقف

 قلعو راخذ كن ا هان ندقمازوا رلتقو قوح

 ۰ ود دا تدوع ,یرەلاوا رتساح و تتاح e ود

 هرزوا قلوا ندناس 7 ا حوتف ضعي كن وغراس

 نر را شا ها ررژوا ااو

E areرد  
 ردهدننوک مات وک ےشیدیا السا یکلم ےب

 ۰ ( ۱۳٤۳ هرج القو ۷۲۱ دالیلالبق راذا ) ۱٩

 یهرماس هرکصو روهقم یزاغیابک یهاشداب مالبع

 یسوف (۲۷۲۲۸۲) ندنسلاها ۰ مدتا طیصو هرصاح

 کب نوعرف یکلم رصءو نوناه یکلم هزع ۰ مدلیا ین

 بول وا لزا و لرد و ۰ رايدر تسوک تشلاخجم

 « رتیدل وا مزې هلدع ره جا مدت برح هدایفار ضرا

 ٠ خو ناد یا سم هر قا

 « ند ریقاقع ؛ ندنونلا هنرارزوا رم یکلم هشیاص و



 ۹ ایسا س ناتک یجر

TMCS۳  
 اا کراس دفع هادا رک لاوقا وو

 دد رافرط قرشم هدنسهنس ( ۱۳۵۰ ) هرعملا لبق

 رلب رهز ةفادا هنسلاها هسا یدرا و هڅه ره هلهج و

 .یدحایاهدیارهز هدیسودنک هد ( ۱۳٩ ) كردا

 یحدرد هدفدل وا توف رسالف تلغت یدرد

 ا لیا رسا توروطوا هکلم رسم ۰ راسانلاس

 هدلاح یعددل وا ش 2 طر هه زخ هده ماس یعشوه ب

 دنا دادعسا ندرصعو تولا هد ه دأت ا مش وه

 واو سبحو ربسا یعشوه ه راحاب راسانلاس ندنکی

 ر كرلبلیاسما بودا طبض هراس هللا هرصاحت هنس

 “هلع كراسانلاس ٠ ید الحا هنفرط رواخ قاط

 امرف ېک و رذد هنس شک وفا هن رز وا یسەد دش

 راسانلاس ۰ یدلوا ضرشم یلود لیئارسا ی نالوا

 یدال واقح هل وافلخ 4 ودنک بودا تافو هد (۱۳۳)

 نیک و راس نانلو ی ی شف رله راح ندنخب ده و

 . یدروط وا هنر رس یاود روا (نوغراس)

 ا جا رایو ےک تیاغب نوغراس
 هلیط وتس الا انادراس ۰ ردهليته كن قاف وك رک ا

 ناچ کوال لا ناروا مک هوا

E 



O A SSو  E E SEچ  
 و تیم ۰۰ رج

 ۰ ردشعا هیلغ هاب مدقمهنس ( ۱۳۰۰ ) ندنرحه وه راح

 و وا لی ۰ یا فصل را ادا الق تات
 تیقلت ود یا سود ییسف و راهتسا تسک هلت رفظم

 ۰ یدتا

 سر سم لود نام ناو مته روا

 یکیدلیا البتسا كنتموکح لباب ندهبروئا كالا تولوا

 د هات .تهج كنهماش" راطقفا و هداد رسا یاد

 راهم یا و یا کلم یو ی
 نیم 2  ندرشراو انسا یدالب یا
 یب ۰ یدلیا الجنا هنیدالب روا و نیرهللا نیبام هریزج

 ادومو نیصر یهاشداب قشهد و ما يراد اونا

 یکیدلیا فداصت زاحا ردا راه راح هلا زاحا یکلم

 هلیع رذت و تلاخد هرسالف تلغت شات ندهددش هه اص»

 لر ییاروا رسالف تلغت ندنکیدتا ا-طعا رللام قوح

SE۰ یدتا النسا قشمد  

 ۱ و ۰ یدردل وا تو وط یدص ر هو هو یک 4 ^” ىشەد

 ماد عا یحقاف هلتم نع هننطسلف هرکص ندکدر و

 ًارهق و ًابرض ییهروک ذم "یلاوح ۰یدلیا طبض یتکلعو

 هنسلا وح ر ونا یعوح كنسلاها ب وو وص هنتعاطا سر

 سس سس o mers oT ۰ یدتا قد



 ی رو تیزر تاثک یک

 دهعت هنت ندنغیدلوا هلئروص طاشما ندرانا جد

 وادم هب هعسع رانا لوو ٠ رد رورص یسمام هل وا

 تلود نانلوا رک ذ وللثم یعیدل وا ماس ندهابتشا علاقو

 ندنرعش و ( ۷۵۸ ) نددالیم یضارقنا كنه روئا ةعدق

 ۰ ردتتفم هدیفیدل وا مدقم هنس ( ۱۳۸۰ )

 دالبلالبق هرکص ندکدتا لاکا یصف وش سبریلب

YY )هدا رونا ز دو هژتس هنس (۱۳۰۹) ه رج | لف و )  

 وا ردنا تعاطا هنس ودنک یسیلاها روا دال و اقا

 ۰ یدّما تاق و هد رات

 هل عسا لوف هدنسا را ه رونا راثا سد ریل ويس

 ندراهالس یرارادم* روثا یکسا بولوا روک ذم

 را

 بد 6

 یس هریخا تود رولا

 رح# | لبق

۱۳۹۵۱ ۱۲۲۸) 

 تلغت یصچ وا ندرلیروئا هرکص ندسافو تلوف 4

 ل.ل اھا لباب ا ترد لردا روهظ سس رلف

۱۷ 



 ربعلا تام مو

 ۰ رايد رویرغوط هبا ونين هلرکسع اردا قافتا سیسابرا
 تاذلابوریهم هرشک رک اسع تولیاندنلفغ لابانادراس

 یراب راح ورارف هبا وندن امزممهدهسا یدلیا مایه هب راح

 هرصاح و هراح ۰ رلیدلیا هرصاحت ییاونبت_ هللا تیقعت

 خواب اس شلباههرامب ردا وغ رقم لقب
Osیچیدل واكالام و عجن یدزا هلح ر . هلغل وا لیمصم  

 هلا عضو هنرزوا كرانودوا یابشاو رهاوج و نازخ
 هللدالواو ناوست هدیس ودنک هرکص ندقدقا تولشتا

 را اوا یو تورد دنا سال

 ارس یرهشو امعیو لستق یتسیلاها الیئسااب یا وند

 یسهعدقتل ود رولا هيلع ءان ۰ رایدسا ترک و قارحا

 ۰ (۱۳۸۰) یدل وا ض رفنم

 ثکولم نالوا سلاح هشررس هعدق تلود وش

 كنک ولم ۰ ردهدنسهقرا هابتشاو بیر هدر الاح یئاوا

 راثآ یکی عیدلوا ولع هللا تافالتخا یراوتو یسیماسا
 نالوا شاشا هجر ندراوزاب . یکهدنررزوا هغ

 شم وا عضو ییرقت ید یرلحرات كنمماساو تاعوقو
 هد ه در لج 2.راوت رک و هد رايد ولهذا رک ندنغیدل وا

 هرکیدکی حراوتو یجاسایرلقدل وا یواح كرال ودجح ردنم

 2 سولح خراو و لولم یاسا زی دزاب ۳ رویمهزکب
۰ EET" > 
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 o0 ایسا س باتک یج ر

 دارا را ضءب یکیدلیا ین سوفت كيد ندنسیلاها و لتف

 ۰ ردشف وا طا ہنسا ندراوزاب کەدىرارزوا

 رولا سولی یصج وا یلغوا هرکص ند وسم
 .ردهنس نوا یتدم ۰ ۍدهجل هن رز وا یتخحن یتموکح

 هد فرابتخاو تد ل باب هدننامز كنو

 رجاع ندلاخدا هتعاطا "هراد یتفلاحم باعصا ندنکیدتا

 هسا ردا حوزت سدر ندشان یکولم لباب ۰ یدلاق
 ندهم وو رھ تاس هظح الا یغج ەر دهان هتعاط| یبا

 ر ندنراثا كسولب یجچ وا ۰ ردشعا حجوزت یتیماروع
 ۰ ردٌش وعنم هرابعرب هدلأم وس هدن رز وا هلع وط

 - را را هحش و روس و كعلاقا و ندم 9 ےس ولبن «

 نیطساف و نودباو هرماسو نودیصو روصو یهدن
 » مدیا عص و حارح دنس هلچ A Ge یکهدند ودح

 راسالاس یصج وا یلغوا هد ( ۱:۰۵ ) هسولب

 ۰ یدل وا فلخ ناباد رولایصچ وا هد )۱ ۹۱ ه) هداک | و

 هن را سد هب رونا تلود لاب ات اد راس هدنناف و كناباد رونا

 (۱۳۹۷) ۰ ردشمروطوا

 یلک فعض ها ود یا و داکعا لات تا هلا یهالم و

 يراد دام هل س رل یلدا د یدل وا را



OEربعلا تایم  

 هدن رز وا شاطو ۰ یدنل و شاطر هدنص ع طا رو کا

 یراتروص و یراخترات كنسهراسحم ددع یدب یمرکی
 روص ۰ رارد واح ی هب غ میانص یراش وه هک ر دش ونه

 لیارسانب یحاص كتروص وش ۰ ردشلسوک هداکشرب

 ۰ رو هنل وا نظ یعیدل وا وهاب یکو ام

 ۰ یدّتا لافتا هلو وسماش نال وا قورعم ود و

 ۰ ردشلوا دتع نکد هنس هنس ( ۱4۷۹ ) یتوکح

 رهنتف تدم هنس شب هدنرارا ندنکیدلیا السا ی رالح

 راز تم لاو و یراق نی فاش رخ ی

 یشادنرف و وسع نکیا عا 4 4 روتا تل ود تب راتلب

 هدرانامز یکیدعسا نایرح لر هنتف و یالتخا هدن را هنابم

 نایصع نالعا هلا ح ورخندتعاطا هر اد بولو تصرف

 لاتع هرکص ندفدردصاب یرلهنتف وا و ي

 یفارشا لباب بودا حورخ هشرزوا بیراتلب نوتا
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 Yor ابسا س باتک یجرب

 راسانلاس یصکیا یلغوا هدکدتا تافو لابرزت روئا
 ی هروا تلود مدعم هنس ) ۱۵۲۷ ) ناب رک

 تم وکح نیک د هاش کت ) ۱:۲ ۱ توروط وا هدنرز وا

 ییمضعو ناش كشود رولا هدنامز كنو ۰ یدتا

 هقتع راثا نالوا ندنلاعا ۰ ردشمع ینامز كنساباب

 ۰ ردش وانم 1 كنهرابع وش هدنرز وا

 قلوا هعفد یحزکس یسهنس یزوعط كمکلع»

 لاج یلغوا كنساش یردح ۰ مدع یتارف هرزوا

 رهف یهاشداب یکا نوا ندنررادم> هو یانی

 طیض یتیرهراس تاناویحو لویخو یتیراهنزخ هلبا

 بوقج هلرکسع كي یمرکی زو هنس یصنوا ۰ مدلیا
 . مدتا السا هنده زوعط و رار هلکنو و ییاج

 هنرز وا لیازح یسهغیلخ كن ردح هنس ی زوّءط نوا

 واتا زویتردو هلححرب یمرکی زو كی بودا حورخ
 تودنک هنرغاط سوئاما هنس یج رکو ۰ مدلیا رسا

 یرکی ۰ مدرونک هروثا هللا عطق یرارسچ ندنابلزرا

  هزج کب یییرارهش لیبجو ادیصو 2 و یحزکس

 روبح هنعدقت هده اکب یوهاب يکلم ل اتا و ك

 ۰ @& مدا



YoYربعنا تا  

 (۱6۵۲ ) یتدم ۰ یدلیا سولج لابرز رولا یل-غ وا

 ؟رباکیه “ران لابرزت رولا ۰ ردردق ه ( ۱۵۲۷ ) ند

 عضوم لابرزن ووا ۰ یدبا صیرح هنساشنا رزرصق
 واو شعا اش مرهر نوګا نصر یرازدلب هددور

 هللا. هماقا لاثعرب هدنګا تورداب جد لکیهر هدراوج

 . ردزاب یرازوس ررح هد یسهجرت هنس وا ثالاثع و
 و

 رصق نالوا دصقم لئا و تیرفظم كلام ن »

 رک نالا دع مرار روا ییساتم ع ا
 تللام هب هعبرا راطفا و ناتر ییادعا فوفص هدرابرج

 هرولا فاو ط هدوا ۰ عیلغوا كنادعم تلغت نالوا

 ن ۰ ردیلغوا كسولب رفظم ها داب طلسم هن رزوا

 دتع ردق هنفارطا كناننل لبح ندنعدنم كن هلحد دا ها

 . « مدلوا تام هملاقا نالوا
 هدربلق و صدرح هککود ناقو ماظ لابرز روثا

 اا یکیدتا ریسا هده راع ۰ یدا دوات را ندتج ره

 تالماع» یک كمك ییرقاما «یتیرلن ورب «یییراقالوف كص
 هلا مج یی هیناسذا ءاتضعا یکیدسک و ررتسوک هدیدش

 دذلت هلکنو بوردزد هنرزوا كښ رر یک مات ءا

 ىا



 ۲ ۱۸ ایسنا دک باقک یعرت

 تعا-طا وا ات ردنا قر لیح یل ود روت

 . ربا طبر هه زج و
 یصکیا فتو یکم و ی هرکص نذسولب یھکیا

 تاحوتف نات رسالف تلغت ۰ یدروط وا رسالفتلغت

 م ولعم یراثا هح هيأ دلت سید ۰ ید ضا رح دا ورع و

 1 ند راثا كنو ران دنا روح یتیرا هارخ رونا ۰ ردلکد

 ی ام كن هرابع یهدن رز وا هلع وط وش رایدل و هلع وط

 ۰ ردو

 هکر دق وب لوس رب هد روم" 8 مرادتقالا یوق هاش داب مان

 ئالام ه هعبرا راطقا هلمحاف . , هیلوا وب ندنا نب

 هلهرکسع هسیاراو كلام ردقن لوح وک «كلوب ۰ مدل وا

 هر يران ور هلا رهف یرنالوا نعد هعر و اغ
 ۰ مد روس

 هدنن رملا نیام هرزج و ناتتسنمرا هرکص ندنو

 یتیرهشاط و یتکیدلیا الیتسا یکلاع نایلوا عبات هرونا

 ندقرش"یصاقا "ییسهباغ ه رصد و ی دد ر وس هرلرب دعا

 رک ذ ینتامانتغا ندرلاروا هلیاحوتف ردق هبرغم فارطا

 ۰ ردشعا



oزبعلا تاس  

 توست هراسانلاس یھ ا یتیدل وا هاشدان رب هدنمان

 ندوزابرب نالیرافچ ندنربهبارح ؛ایروئا هرزوا قلوا
 ۰. ردخلسالک |

 راثا - رسالف تلغت یحرب ممالاروک ذم هد وراق و

 مظاما - ًارظن هنسهصالخ تاعوقو حرس ندهعینع

 ردق هلال لبحو رزخرح و یندل وا نده روا لولم

 -اعمو یکیدلیا هیلغ هکلاع لیخ هلرکسع لردا تراغ

 يتح بودا تعاطا هنسودنک راهاشداب نانلو یرص

 ید حاسم رب نوچا یماضر لیصح ینوعرف سصم
 یکیداک بلاغ هنهاشداب لباب هب راحاب و يکیدتا ادها

 ۰ رو هژشالک |

 شف راحود هروئا كالاع هدنافو لرسالف تلغت

 یر نوت گاو ناهید ما یاد و

 تاذر هدنمان وساربتک لس ندنلود نایعا هرکص تقفورب

 یاد نا-ل و ی را دو رولا هدهرصوا ردا روهظ

 ند(تاقرش ) رولا ةندمیتکلم -ةعصاع هلبا لیدمتو علخ .

 ۰ ردشعا یعس هتل ود تیوقت و لفن هدورم هندم

 تعوکحنیرا راغ و راسانلاس یه یاهرکصندن وب

 یمولج كس ولي

 هدننامز كنو ۰ رو هنلوا نظ هد ( ۱١١۸ ) هرڪا لبق

"e 



 4۹ ایسا - باک یجرب

 ردق ه (۱۷۷۰) ند (۱۷۹۰) " ناباد روثا یحنرب یلغوا
 هب(۱۷۰۰)ند (۱۷۷۰) "وین لیحتوم یلغوا كن دروثا
 : (۱۷۳۰) ند (۱۷۵۰) "یا سیرروثا یلغوا كنا ردق

 «رسالف تاغت یر لغوا كلا شیر روا رد

 رولا یلغوا لرسالف تلغت ردق ۱۷۱۰(۰) ند (۱۷۳۰)

 كنالک لب رولا نیکد ۰ (۱5۹۰) ند (۱۷۱۰) ۰ الاک لب

 واک e) ) لوو سعاتش یخ زت یاد رف

 ۰ رلیدلیا
 و وا نیک د دبد_هنلک a و ند سا لب رولا

 ند ةنتس 4 نوڪ ا E E a ٹاک و ام ررج هد الاب

 ۰ ناجا سوگ" تدم یی رفت هل را تعا لح و ترابع

 توس هرسرلف تلغت یراتارفو ی رلعسا تهاشداب رس

E OEهل وسعت ندو لومو هدنانم هقسع  

 2 ۵ روشن دوج هاسدان شب یماسالا وو ذم نیکد

 مان نابواب ینامز كرسالف تلغت یح ر یک ینید وا

 ۰ وا طاشسا ند هعشنع رانا نالو هدع ود

 ییرقت یهراس لانیجا نالیدا هارا هعخراوت

 ۰ ریدلیا عضو هلئروص تبسنو
 روزاغزوئا هةتا زا نابادر واک با ومس



eRلا تیام  

 كتیلب وارولا ردق هنس هنس ( ۱۹۸۰ ) ند (۲۰۰۰ )

 كس واد نک د ° ) ۱۹۰ ( ند (۱۹۸۰) و سولب یلغوا

 ثالیدو ردق ۰ ( ۱۹٤۰ ) ند (۰>۱۹ ) لیدو ییغوا
 رد-ق 4 (۱۹۲۰) ند(۱۹۰ ) ؛شولوو یعغ وا

 قاهاشدا هداروئا راسانلاس یر یلغوا كشول وو

 تاقرش یرتموکح و مسا كلارا شم كولم ۰ رایدلیا ۱

 یک یغیدنلو هدنجما هعتع راثا نانلو هدنسهعلق

 هددو مضوم هرزوا قلوا صرصح هراسانلاس

 یرلهدل وا هدب دوع ران و جد ندهقتع راثا نانلو

 ۰ ردخلسالک |

 یحرب نا یاس هک ) ۱۹۰۰ ) ند ) ۱۹۳۰ (

 ندزعا چ E تی اتم ۸ یدلناتمرکع نتا

 ۰ ردشعا چ يباب نين تلغت مدقم هنس ( ۰ (

 رود وک نکد ۵ (۱۸۳۰) ند )۱ Ao ۰( ص ند و

 كنسیکیا بول وا مولعم یعما كهاشدابرب هدنمان روز وا
 ۰ ردل وه یعما لرادشحر نلک مزال قفل و هدنشایم

 یتیدل وا فلس كرب زالابین ورزا رودوک لب هدب دو

 ند (۱۸۳۰) یتموکح هر زالاب ین ۰ ردنهاسوک

 ۰ رد ردق هنسهنس (۱۸۱۰)

 ر ز الابنین 0 هنس هنس (۱۷۹۰) ند (۱۸۱۰)



 ۲:۱ اسا س باتک یر

 هده راح نالویعوقو ۰ ریدلا ههطروا ی وترا

 هدب س ودنک و راتفرک هتم زه حا کی تیما ا

 بیس ی ریس تعرس كس رف یکیدنس رووا رادچز

 ۰ ردشل وا یصالخ

 ها یتف شکیل 2 نانل وا تيس هنيا ربع“ و سونا

 ۰ ردقح هنا وا رک د هدننح هناب رقاب

 ندنرجه سوسلب ی رب یلغوا هرکص نسیما ریعب
 (o1) توو ر ی مدعم تم ) 0° (

 كسان ندا بیقعت هدینا و یتکیدلیا ماود نیکد هنس هنس

 یغید لوا دتع ردق هنسهنس (۲۹۹۲ ) یتموکح نامز

 هدنرلباتک جرات ود یرافلخو رنو ۰ راروهزاب راځ روم
 هرز وا قلوا هنرلعا نوحادو لوفتادراس ررح یرلعما

 ۰ ردشمام هل روک رثا زونه هدننایم هقشع راثا

 نیکد هنسهنس ( ۲۰۵۰ )ند ( ۲۰۵۰ ) هرص#!لبق

 ا ریش )ا و رو
 ردق هنسهنس 2۰ ) ند )و روا روزو

 ازادی روا ا ا لوا روا وج
 هدنم هعلف تاقرش هددتبیا ووک م هد راک رات یرافدنل و

 كنب وا رولا زکلاب ندرنو هدننایم هقبتع راثا نانلو

 ۱ ۰ ردروک ذم یعسا



Eربعلا تام  

 دن را رک تادلاب زا سیما ربع” یس هج وز

 ۵ رس ھ٥ ٩ هدنطسق نداروا و هاو هاراق ندنک ولم

 نح و ندکدنا عیسو ییسالیتسا هن ده نع هب هند

 هتعاطا اد نس ەل 4 یهدنش هشدحو

 ویشا هرزوا:یفیدنلوا ناب اقنا نکل ۰ یدلبا لاخدا

 كنا راق و ) ۱۹۰ ۱ دالا لبو كومار“ چ

 یراګ رات ) 1۷۷ ۴ ۱ یسولح ھن رب رص یه 4 هہنھرا

 نامز بیرق ههنس زویکیا هدنرلارا بولب رس وک هدنسانا
 قل وا یاس 1 هد را رات دوخاب هد ه5 وات ندنغیدا وا

 1 رولک مزال

 هدنراباتک خیر ید یرفس دنهرب همان سیماریج
 ی دایرلب رصو) ۵ و یک < رب یر روا ۵ كر رفس وس .ردروک دم

 یګ ر لا ووا ترک | نکل ۰ رازو هدا ترد هداماربم“

 دره طا هک رک اسع سیما ریس ۰ ردهدنتسا هسه ربع“

 یچيدل ها یهاشداب 3 ندم دانا م وه نکلا

 E LS هدهب راح نادیم ینیرادقمر ا رک س

 هرکسع نوجا یرلغا هنارا قانغزو هدن را قتلا نیح

 سوک قلنغزو هلهحول وا رکسع ۰ یدیشمرب و تاعلعت

 ندق را هلا ج ورح ی یهدوص و رار هل رام

 3 كيدا ربعندک وا بو ود ر = نال وا ه دخل وا تقع و



 ۲۶ ایسا س باتک یر

 یرافد) وا ندنفال_سا رسالو تلغت رثو ۰ ردجردنم

 ۰ رو هلشالک | نددعال وا
 هلا سوسن ندنک ول املا راشم تل ود راخروم

 هدن رلح رات ) ۲ ۰ ۱ ۵ رح# | لبق تست یه وز

 تموکحررس سلاح هد( ۲۵۹۰) كعولبیحنر یلغوا و

 موهوم یرلیضعب ندرلخروم ۰ روبه زس وک ینیرةدلوا
 تكسوس ویشا سا ربع ی راکدتا لع م وه ومان یرلسضععب و

 ۱ ۰ ردیس هج وز
 یسهکلم اروا سما رع یس > وز را د دس وان

 تلود هلی رلءادقا و رادنقا كنیکیا وش هدلاح یغعیدنلو

 . قدیشقا بسک عاساو تم روا هغدق
 راځ روم ردق ههحردر ندناموف و قلعتم هن راتاح وتو

 تیس هيما رع“ كنرلخروم نانو ۰ رلیدلیا ٿڪ

 یهروک ذعراثا «یدل زاب هددنک لباب هنارعراثا یراکدلبا

 هدنانا وا كنرف ی کش یک مدعم نددالیم نیخر و» ضعب

 ندا مایق هدنطسا وا كنرف یصسب نوا یکمدقم ندنرحه و

 وبشا ۰ راروهدیا تبسل هسماریعت یمهحوز كس واب

 ود تیماروعت هدنایم هعتع رانا تا وا هک سیما ريع“

 ۱ ها  روهلرسوک
 كموند ًارظن هنرتا وركنقاطرب ندنیخ روم یامدق



 ربعلا تاص ۲ ع ع

 (۳<۳۲) ندنرحه و (۲5۶۰ ) نددالیم رولا ۰ ردط ول

 دلربخ رومیتغیدل وا شعا ساساعضو هاون مدقم هنس

 یس هی رات تاعوف و ارظن دن رقدل وا شک لوبدی وح ۱

 لراخ روم یکسا طقف ۰ روک مزال قمالشاب ندنامز وا

 ۰ رویمهنل وا هدافتسا دیک عیاق و ندرازوس یرلفدزاب

 دور عضو ید عم و نداوننن یرهش تاقرش
 یموجح رقم كل ود رونا مدعم ندهم دو ءو داد نالید

 ندایروئا دالب و هنن روهشم مسا ار وک ذم عض وم ۰ یدا

 رهش ( هفروا ) سداو ( نیبیصت ) نییهم نالواد ودعم

 هدح راوت رنک | یتيدل وا یسر ندهدراغ یسنابكن رلعدق

 ۱ 2 تخته روا توو دارو ار دن یک
 دنتل ود هدرام یهدلباب یسهلجن كنیدالب اروا مدتم

 رل هناوطسا نانلو هدناقرش ۰روهلمشالک | یغیدل وا عبا

 ندنرعم ینامز هکرد واح ییرابخا ا رسالف تلغت یح ر

 ۰ رودنلوا راتعا مدقم هنس ( ۱۷۵۰ )

 ( یناک ی لب وسلی) ی-سوم كنه روا "دعدق تلود

E DNودد تلود سسّوم ها کوک بول واتاد رب  

 . ردل وهج نامز ۰ ردشغ وا تیقلت

 یهدنایم هه وال توسنم هنناهز رم الف تاغ یک ر

 ی رایت تا ذ یکیا ه دن رم ها ندا رواو ل و واب را هد دم ال

 ۳ ی یو



 4۴ ایسا س باتک یجرب

 ر هدنسارا یارس هلا مثطاراد و نک اسم صوصح

 تاضسز و ناقنا یسهلج ۰ یداراو قاور نوزوا
 ۰ یدیشفلف اشنا هلا هری

 مره - هدنناب كنسهزئاد مرح رد تن وک هد وراقو

 .اشداب روثا رادبارخو ۰ راو راهارخ اط رب - هدنلکش

 ید مره وش ۰ رو هنل واتیا ور یعیدل وا یراربق كن رثه
 ره و عساو هعیط یهدننلا ۰ یدا ینبم هت رزوا هقبط

 لوحوک ندنسهلمج هقبط تسوا و ندنکهدنتلا هقبط

 هنر وص نزد هو ی یکنر گن هقبط رب ره ۰ ید

 دنا فرق ندترر اتا ی
 اهل + یه را ااف یزو ار ساخ اورا
 هناخدصر هدر هرزوا قالوا تاق یجزکس هدنتسوا

 ۰ یدا راو

3 

 یخ ران یس هع دق اب کارم روا

 هرس | لبو

) ۱۳۸۰ YI) 

 كن راخ روم شرف و نان ود و لوح یک راد روذا

 هلا تاموهومو تافارخ یعوچ رزوس یراقدزاب



>« 
 E E ام ۲:۲

 ات ا يک ر اه قاچا هبزارزوا
 ارزاصح و رل هکر عم ؛رارکسع «راهاشدان هلا ناوبح

 هننرارز وا رانالبق ؛نردلوا نال سرا ماطر و كناحوتف و
 ندا ربهح ر گه هدزملع ِ نعد لر ردامم ندا هل

 ندا هد هرات ؛ نابالزاغو تاناویح ؛ كرابرا_ح
 هدرله راح "رارکسع ندا حب ورخ نوجما لاتقو كصاا

 ىراتروص كرال ون و لدا شل هری تلخ تو

 رلتروص و هکر دراو هعنصم و هم ر وص دیحا رهن یکوو

 ۰ راروهروط هل رهیلصا ناولا هذهةلاخا

 ۱ ردعقا و هدنرطش كنان لوح وک هک یا ےس ی هکیا

 رح كنان وش ۰ ردیتیم هدنرزوا لحرب شلسک وب ندرب

 9 هدهرب اد و۰ رو هل.شالک ۱ یعيدل وا یسهراد

 هک شلیاب نننه ردق لوا ؛عنصم ردفلوا هطوا جوا

 دهاشدان هلبا مو ۰ رارو هلشید قمرا راناقاب هزسساب اهن

 هدنتلار لو وش بولوا لو ر هدنسارا هراد صوص
 « یدیشطاب

 . ريالا تا كف یصکیا هک نف یتعجوا
 هدنف رط هع-شب الح هڪ و و

 هرس نیو فا و ا ےہ یعکیا : ردءفا و

 1 هراهل وک هدزفا رطا و هط وا 5 ص وصح ریسح و مدح



 ۲:۱ ایسا س باتک یجرب

 ) PAS 8 هح ره - تالح دڪفل رم یعیدنلو لرصف

 دوم رپ رصف ۰ یدبا راو یزوسرب - هدنلوط ورم

 ی ایفا هی ره وو ناو وک

 ش وه ورق و ےس رھ یر وص زوک وا شهدمر هدنعر

 e ید نزم هلا هب ر وا کو هس لاکشاو

 ندناید رو راو نایدر نوزوار هدنناب كنويق ندنفرط

 ى ےطس هل ربصق . یدیآ رولیفح رزیطس ءا رے

 ے5 ۰ یدا رظا هنتهحره كنلاوح واو ك کوب

 رد وا ؛تفاطل ردقل وا لاكشاو شوش یهدنزو جا

 کو هدرا كلرارصعوا هک یدبا عاج ییعنص زر

 1 رو هزتس وک یس هعیتع رانا ند غد وا 9 لداعم

 راع یعیدلوا یواح كنهراد ندا یو ییا هلبا صق

 ر ج وا

 و ۰ رورو صوصح ههاشدا ےس یګ ر

 ارا هط وا فیطل یهدنلخاد ۰ ردندهلغ وطیسان كنهراد

 روصو هفیطا شون یسهلج ۰ ردمدق ییلازو یسر

 ول رد ول رد ندحاع E "ند ونلا و ین هک

 عاونا صوصخم هتقولواو ناقلاق ؛یلقو هعنصم "ینا و
 ا5 ۰ یدا لما 2 یرلهرداب قوج كىو یی هعلسا

 یرارا ودلراهط واوش «یدباراو اهد هطواشب هدنن ورد

۱3 



Eربعلا تام  

 نیفوج هر دف و رعم هل _.عسا سیما رب" كس ونا ۳ یدبآ

 2 ردو

  Aروا تولوا شا ط یلیکید ر هدد ورم مص وم 1

 هدن رژ وا و تصذ رت اتا ھوا لع وا كالاب رزت

 لیکید و ۰ ید ته و۵ زاف یتاح وتف ضد و شەر دتا ۱

 ییس وا بول وا یسهدعاق یار و یطورخو ن شاط

 ۰ رده هی هطعت ۳

 طب تا سا دارا نده ی درام ناو

 ناتسدرک یعقوم ۰ یدا رولند نیکو راس کوب تول وا.

 ۰ ردرا و هب رق لوح وک ر هدار وا یدعم ۰ ردهدنس هعط

 اتو وہس وم یسولسنوف لص وم قیسا لا ود هساارف

 ۰ یدشا فشک یداناسرخ هدنسهنس ( ۱۸۵۳ ) دال

 ۰ رده دی دعل و رد وليك یتلانوا و هداف سم لامس ڭا ون

 ره سوا ۰ را و لع كسک و ۵ دمس هط ر وا كن هما



 ۲۳۳۹ ایسا | باتک یجر

 و هدو + ردوش ها رول يع ك نوداعرا ا
 ۰ یدآ هدنطنما وا نرق یضند داللا

 .را و یسهبارخ مصق وب یکیا هدروک ذم عضوم
 هارصقو راروهدا بت هنتمظع و تعنص ناقنا راناقاب

 هد ندنا هصلیز و قثورو وب ندب ا یسیهگیا

 نالا لود رم هدا صف 2

 ؛یرلهاکدیص ماط رب ؛ییراتکرحو سابلو یتیراتروص

 نالسرا "یتیراعر مانصا وژل ولم «یرا هکر عم بيګ بیجک
 رهود و یییرالاثت رانا ویح هجن هحصت هدنسارا كنيس هلا

 ۰ رد واح یتیرلکش تاناویح قوچ اهدو رازوکواو

 ۰ ردهدهحرد كحهر و ت ريح هرانهذ ییاجگ لرصق وس

 بوشاش راولابوروا هبا ضو تراهمو تعنص یهدنو

 ۰ رارویلاق

 بعالم «ردمدق ز و يعلن وزوا «راو دط وار هد رصف

 ۰ رویلیشالک | یتبدلواصوصحم هناوسن

 مانصا لوح وک و لوب نا_الو هدد ورع مض وم

 رولا هدنربحشا بول وا بئارغ بغا یسر ره كروص و

 یاش رپ د رروط هدنرزوآقایا - هدنلوط ورتم رب ثالاببناب
 بوسنمهسولب یه وا هداروا رولاب وروا ۰ یدا راو

 یلیزا تیماروع" هدنررزوا ۰ ریدل و یجد لاس یکیا



 ا ۳۳۸

 سد هردت راه یک ۳ ےھت تراک E و

 یراس وءاقرزکب هرایدب ولقسنا یکیدع كرار وثاو یعیدنلاوا

 ه ردشش والالدتسا ندنرارا نانلوا فشک ددل وا جد

 روئا جد هعدق هنده نالئد دوره عضوم یدعش

 كنهلجد عضوم وش بولوا ندنرارومشم كنبر هارخ

 یلوهفاسم زودر یروکذ معضوم ۰ ردهدنسفرش بناح

 هر در اق ورم ولک زوعط هلصوم هفاسم وش ۰ ردنا

 هدنرلا را یصاما ن یک رلغاط یدع ۰ رددتع ردق

 ۰ روبهرواع یمایاشهینبا ماطر شمردلاق هاوه یتیراشاب

 هدنرارا رلهارخ و ۰ رارو هدا نظ هاکدصر رنروک

 خدورم یلغوا هلا نیک وکر ویا نده روا كولم

 ۰ ردرلیش یکسا كب رانو هکرلیدل وب یتیراعما كناباروم
 .رددرابال درول ندا رفح ادا یروک ذم عض وم

 هداروا ۰ ید تا رفح هدنسهب دالیم هنس ) ۸4۹ (

 NE دەس لاکشا و یه رغ سوت میانص

 یرت روص مانصاو كولم و ايشا را دتعف مأط رب

 رولا ود لاب رز یسیرب تاليا یعیدل و ۰ یدلوب

 هدرولا مدعم نرق نوا نددالیمو فورعم هحرلب

 یرکید ۰ روهنلوا تبن هلبانادراس ندا تموکح



  aایسا س ۳۳۷

 بولوپ رلیش فح یلبخ ستفول «یدیاروبشم وبد لابی
 ضعد ندنراکدش ود 4 هلحد نکرردنوک هس راب ییرافدل و

 ردشردنوک هنسهناخهزوم سراب بوراتروق ریش ۰

 هنز وا هکیدا راو یتروص كاابانادراس هدنګا ران و

 .یدا ليزا یوا هلا یراعس+ طخ ۰

 مدقم هنس دنح ماسرزرتسم یس ولسوف ریاکنا لص وم

NSE SS 
 انا وش ۰ یدلو یتیرلهیش كنرلرصف نوداحراساو
 لکیه نانلوا فشک امدقمو رلیزاب ربتعم قاط رب هدا

 ه_هلتحم راآ ضعب ح راخ ندهقاس تایفشک هدهرهز

 ماه وا رفح لوا ندنا هدرلاروا ثلدک ۰ یدنلو

 تر 1( رم ر ا و ناد تکو
 منصم مخاط ر لو نددنه یشخو یلزدلا هلبا اس٠

 نالوا هداونن كءاسرزتسم ۰ زدتسم و یک ید

 ۰ ردبم وع تاج ر یهدنامز رول هدیمسا رب كن رافش

 یرلفحوح لرابروئا ردق هنتموکح نامز تالابدنا رولا

 نکرولیردنا سردنو عن هداروا رول ردنوک هیات

 لافطا و اشنا یجوع تتکم ر هداوننن لاساب رولا

 سردن هلرظن فرص ندنرلا رد وک لاب كنهعم

 ص وص هن ران اس هددتکم وب ۰ یدابا مازا : ین را دسر و



 رتملا تا ۷۷۹ ٠

 یکیا ندا یلو ییررب هدنرزوا لوط كنسهبغ تهج

 0 ۰ رددوجوم الاح یرولا كروس
 لصوم كننلود هسنارفادتا یراهارخ یهدرار وا

 مک ( ۱۸:۳ ) ءادالیم اتو ویسوم یسولسنوق

 هنس ییلاندان و ویسوم ید درانال درول ریاک.دا توزاق

 داباسرخ ییفیک یرفحكنات و ويسود ۰ یدتا رفح هرکص

 ۰ ردعحهنل وا لیصفت هدننع

 ید اتم" لچک ۰ یدتا تقد یل بخ هج رفح درا الد زول ۰

 لباب هداند هدرا ضعوا ۰ ردرصق كسب رحانس یر

 «یدیعو ان . كود ندن رصف كم رخانس ه و ندنس هذا

 زوسکیا یلوط كنهطوا رب ندراهطوا نالوا هدرصق وش

 هد هحردقح هل وا ل وعع شر بخ ید ز ۰ بتول وا مدو

 لاو رواصت هیت اهد ویعسر هاکدہص برگر ۰ یدا

 رے و لکش كراتروصوا ۰ ۍدا نم هللا هم

 هدنفرط ر تالاثعو بولوا یا یدنک كب رخانس

 وش ۰ یدبا را و یراتر وص لاحر ماطر ندلییارسمآ ی

 ِ اوا هردن ول ی دوم لب ۳

 ی ساف ول یلهسنارف ه رکصت دک دتنک درابال درول

 ۰ قدما فشک رابش ماطر هدنسهنس ) ۱۸94 ) ؛لد ال

 رولا کیدا یرصق كساخ لابانادراس یرب ندهلج و

 ی 7

ng owسد نخ سیا  

weیو  



 ۳۳۵ اینا س باتک یحرب

 صقر یرافلخ هلا بیرخانس هدنسهطروا كنا وئدن

 نخ ا دزو تنانم مصقوش یا رک رد تب

 هلت ع و ناش یکدتا زارحا یونس دن دم ۰ یدبا دنا

 وا ۰ یدش 3 ما ود ردق هل وا تم ) (Te ندنرحم

 یمهرادا كقاراس نالوا فلخ 4 هبروئا لولم هد رات

 كرته نالوا م وک رخا تو السا هط وکی

 ی رادم < لنا و راسفا يکندنرارا دم د ا و مس یادم

 یارو مرک هک الوو اا ایک
 ۰ یدمهدا تیرو هداعا هدرب ۰ رثیدتا تیر

 بوم هک ولوم ها ل ناسا یمن
 هجردر یبا كش روم و یسهشا بئارغ كتاوت

 ر را ر ۰ عام ور
 شک ردقهل وا صع زکس ندنرعه ۰ *رلیدعا ثحم ندشت

 .روسهنلا هفاک تامولعم ندنسهب رات تاعوق و كنامز

 -ودو نیما یدوم ندا ثك لوا لا ندنرابخا كنا ون

 ندلص وم هدکدتک هلص وم نشو دو نیما ۰ ردسوا

 ۰ یدلیا تیاور رايش ضعب ندرارا یکیدروک و
 روس و ) ۲۲۷۲ ) یطیح كنه یهدنعفوم كنا ون

 (۳۱۸۵) یتمج قرشو ( ۲۴۹۹ ) یتهج برغ كنیرث
 ردورنم (۱۱۵۵) یهدیونج و (۱۸۲۰ ) یدلاعئو



VERربعلا تار "  

 ناو هلراج زوم هدنهدلوآ کر یفوم اوت
 «ردیکیددكتود ریه لاوقا رهشا ۰ ردلکد لاس ندفالتخا

 - هسوک یتغیدل وا هدنسیفرش بناح كنهلحد تودربه

 ۰ ردهدنتهج روا كوصو هدنرق كلصوم ربش هکرو
 یەک ر ر اوا بار و عفد ییا یونس

 ۳ ی رج رد مدقم هنس ( ۱۳۸۰ ۱ ندنرعگ

 ۰ یدا سیسیلب یسنرپ یناداکو لبابو سیسابرا ۱

 ااغ ناو یرادتمج هوا هدمرموآ
 ناف و دل وا ا تول وا تیم وایو ما ادب
 یرهش رایدام هرکص ندت دنا قارحا هدکلر هلیسایشا و

 اروا هرکص تدمر ۰ رایدشا بیر و قارحا ا ارس

 رب مس هل هلکعا ی یاوندت و هداما یی رال اھت ا ح

 ردق هنمایق كبرخانس ۰ یدنلوا عضو هاروا تم یون

 ترع كناودت هدنامز كنا بودا دادتما تیرو« وش

 مع تاتا هد یدلوا"هدایز کسا یک

 نال وا نطل راد ن » قرهلوا ندنناسا یدنک هدنراتا

 ییسهعدق عراوش و هداعا ینس يطع “یاب میج كناونن

 ۰ مدلیا عیسوت یرارپ شلپا راط یمدقم « مدتا در ده

 د و تیرو ترک او ندنارخ هنیدم
 ی ۳

 3 ردشل زاب ود « یدلیا تفاط) ب زا شا



 e ایسا س باتک یحر

 ادصم هلتموکح وا هدر ه راح هقرفتم لئابقو دنلوب

 2 ..« ردشش وا هدافتسا ندو وزاب وا یرلکدلیا تکرح

 ۰ یدا یونس یر وهم فو هر: ضع كکلام رونا

 یییدنل وارک د هد وراق و ۰ یدتا ۳ ماس ی روثایرهشو

 ۰ روب هل رس وک م دقم هنس (۳۲۹۲)ندت رحه یسانم رات هرز وا

 ا وس و هد سه یا اک یک مد ۱ نان رحم

 دحاسم كتاوت ۰ یدلو ترهش لوب هدننامز یموکح

 ی رهش هلو وک دم ره ۰ یدا مسا و تداعي یس ۹۶ب ر

 E ون هدنرانامز ق امعا و ( تیرخانس ۱ تب راحت

 یعیدل وا قدصم هک رات : یدک ترش یکهدنراتفو

 نمار نالوا کود لا كنه روا نادم یون هرزوا

 هدذط وعس لند را رهش ورم روت و رسم رلدا هلع و كن رهش

 ترهس كنا ونين ۰ رشا وا یکللا راد ه روا وام

 هعسد هدرلرصع وا هک یدل وا ا هد هح رد ر و

 ظ وظح یسلاها ۰ یدنشعام هل وا لاب هب هح رد وا رل ریه

 تار رات کلم ردق هب هتک دنا لاما كب ها تتسعب تادلع و

 یهالم و دیاد یراهرکص ۰ یدلیا ما ود ی رس و وک

 یو یدنک هد ا یرللاغتشا توا

 لاوماو هبلغ رلیلباب سالارخآ هيلع ءان ۰ یدربو رحمت

 ۰ رابدتابارخ ی رک ع ہلا تصخ شش هفاک كن رلابشا و



eی  

 د وح وم یراد-عم ورد واک ی یطیح مولا ۵ لی لور

 راقافز ورلهاخ هدنحا هارخ وا ۰ رددوهشما یسادعام و

 یراوبق ندشاط هرابکب و یرلناب كرلهناخ ضعب و یرازنا
 .هروک ذم هارح ۰ راروب هروط الاح یرکرهص وصو

 ر وهظ رویا دیش هسا زا یه هر رال نال وا هدنح راخ

 یک وام روا ةن دک دنا ط وقس ایسار ۰ رو هدا

 د وخ ا رسالا هده رو هنمزا و تاق رشت ید ید را هعص ام

 یچق وم كن هنیدم وس ۰ رای دليا لف هب هس دم نالید ا

 لداب ٤ ونح "هنارف 3 ضا ۰ ردهفاتسم لیم شما هبا وب

EFIط وعس جد سرب ادا ۰ ردا لاصتا  NE 

 دلدرابالد رول ۰ یدل دیا هع[ لق ها واب هدعد و هد ورک

 هنا وطسا ة5 ج وا یعردل وب هدن رل ها رخ ید ۵دم سس رد ا

 فا داوا تل رد روا روزا کک رووا دف

 یکلواهنس ( ۱۱۳۰ )نددالیم ۰ یدنلو یخدرلبزاب هقشب

 رولا هدرارزوا یرارم تارفو هلجد ۰ رردلب یراتخا

 لاقتا هنیرگیدنادنرب اب وانتم توف و تلوص نتودا ماود
 لتوقف ر رولا لوا هرس ) ۱۳۰۰ ۱ نددلرم و یکدلیا

REهدننسرادا ترم كتم وکحب ر قرەلوا ہرے  

rge ۳ ۱ 1 



 ۳۸ اینا ےک راک کر

 نکل ۰ ردن وسام ۶۷ هن الا و هل را هدد را

 هک ردشش وا تبسل ه رار ۳۹ بازو ربغرص تاز هندرایدا

 یسضارا یکهدنتهح ناتسدرک كس ال ووا رم ییا

 ۰ رل ردم هداف ها د ناال وص

 لص وم یس EO ر وشم لا RL EG ام رونا

 ه دع۵ وم نانل وا دا ود قح وبق وس و لث یدج دن وش راک

 ۰ ردلح نالوا ف ورعم ود ورع م وبلا :E ۰ ید

 هعف ود نداد سم رلدا د وحان او رولا هد دو دنع زا

 هنعف وم راهن دم مات اسار دوخاب نسار و ا ر یدعش

 ۰ رواد نبعلا تر

 سد وا مر یدل وا تصرم هب هلح د كس ری الاد

 هدرا فار > یکسا ۰ ید ارا و هم ام و رول و ۱ دان هل مار

 ۰ رد راس لع نالند راعنش هدنار وت و | راغتس و راغنس

 رارهش قوح كى ندنکلام روئاهدن رباتک اب ایفارفح قستع

 ۰ در ضیا هد هسا ش هه یا دا 5 یرلعبا

 یادتا كنسهعدف تلود رولا جا ندهعشع

ET eرواخ شات را ننام "ه رب زج یرلتم و حب روم  

 هل دم ۰ یدا ھر ده مات اسار روک ذم عقا و ۱

 ی < ۰ ۰ ٠



 ریمل تار ۳۳۰

 ۰ ردم ولعم ندن رلعف وم ددل وایلکل هبلغ یس هنکس و روه

 زویکیا هدنتهج رکید زو هدنتهج ر كنا رهص زاد زاب فن

 ورک یرلیصعب ۰ ردشغ وا دادعت یراهارخ هنده ردق

 قوج كب شلاق نداتمظح نامز كتل ود رولا هدکدلیا

 ار وا رطق هد ورقه واو و هما وا
 ۳ همحجم قارع اف ری یس هرعرفح دودج كنسهعطق

 هدادعب ترو اینو هب هلحد حرن الامشو هنارف ی

 ۰ ردم

 ىس همش ندشال و نالئد نصه ERNE اروا

 هاندا سفت ییالو بصه ۰ ردلکد روک ذم هدناروت

 یتیالو هنیبایدا هلقاب هراایفارغج یکسا ۰ ردقجهلوا
 قام ۶ ردد راد ر زرفندنسدعطق ناتسدرک هل اه روح

 دنسا رح هلءاغ وغ عقا وهدلب را ندارواو هراصس ندنیبیصت
 سفر ویر یگ ر ىد ڭنەرادو بول وا دت ردق

 E ودهدنلخ اد ییالو لصوم

 ایروا نییفا رغج یامدو یک نوو نواس

 سیتخاب را «هنیک اترا “هنمایدا“هدنیتیابا؛یلصاروثا کلام

 نیدارغ هتک ایس هديا ولدا “اال “هەو ود

 یغوچ كرتالوو ۰ رایدلیا ےسقت هنابالو ماطر هلبرلمان

 : ۰ رارداع* هلا دزلب یاسا



 ۳۳۹ ا یی

 هب دعطق نالوا بارش هلیعسا هک ندنسدعف و هنسلا

 )۳۲۹۲ )هرع# | ۲۹۶۰ ) دالا لبق ل ردا تره

 داتا وا: یدلنا ترام دنا کا م دم لک ا

 ۰ یدرو هدا سا سا عص و هن رهش لباب د ورم

 ۱ لص وم ی دروس تو و عدلا ییمات روا هعطق وش

 یکهدنسارا تولق لبح هل رم رخص باز مقا و هدنژب ال و

 و هعش ۰ رد ونظم یعدلوا ترابع ندهرغص هع

 ۰ یدیآ هدنف رط لوص كنهلحد یس هج راب لوس ڭنەر

 ردو هارو ترف ن كن هلحد ل رهیلشبنک هلا ردت

 هیبرغ بناج ندیقرش .لاعش یلوط مظعم ۰ یدلوآ دتم
 ندلبم یللا زویج وا یضحو هدانز ندلیم زوسشب ردو

 حاسم ۰ ردشعا مسوت ردق ليم زو فالتخالا ىلع

 ۰ ردهدایز ندیعب رم لیم تای زود یسهیعیرت

 .ضیعارعصز ودر یغیدل وا یواح كنهروک ذم ةعطق

 زوت وا ندنسهعیفد شب یرکی هجرد حوا زو وا كلام

 زو وا كنب غ لوطو هس 29د سد 2 هحرد ید

 هنس دج رد وا زو وأ ندنس هعبف د شد رکن هحرد ز وقط

 لابح زی زعلادیع و راج“ هدا ار وش ۰ رددتع رد

 ۰ روف و رعاط هفشب ندنسهرغص

 هژنارح و تعارز هدهعدق هم زا یسدعطف اروا



 ربعلا تا ۳۳۸

 كن رباب ویدنک كنن رابحاص هدنرارزوا كن رلاخ ۰ ىدا
 ۰ یدا شومنم یراعما كن ر هملا و

 هدنرلشاب «هرزرب یرلتلا ترج كنهموقم لاها

 ی دععص یرا> وا ؟ رفغم رب هدناکش هقاط لومعم ندح وت

 3 درو ر "یغراقر و E a ل وح و کح ندروع

 : ىدا تراع نده را
 هنادتسا هگا ندنرکید ینیر ندنرلیلاها ر وا و لبا

 ۰ یدا ردا نهر هد شا ااو ییسه نو دم ےب ا

 یکولع درع كاد نو دم نا وا زحام ندادا یحرو

 ۰ ىدا رول وا
 ران ال وا نوح یسانعو تور كن هم وق رم لاها

 اش داب ۰ یدا راز ول هدنا ذاا تاحوز ردو ى

 ل ود صأاصخ هدا یرلعا رکن ییدرا a وز كن راه

 ۰ یدبا د ودعم

E 

 یس ژول وخ را هل سابفا رج لم ا روثا

 بول وا لع وا تم الت لا ةع حو ی ماس روا

 لبات و هراعنشضرا رار هلا دورتهدلاح یتیدلوا ساز
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 YY ایسا  باتک یج رپ

 .یدنا هلو یراتعیرش یاضتقم «یدیا رولا ه و رک زق

 یرلپ وادت كرا هتسخ هدیسیرب كن رل هع ورشم داوع
 ندنفلخ هناخرب ۰ یدیاهلماعم یرلفدل واشعا ذاا هرزفح

 ندهیموع نک اما ییهتسخوا هسا رولوا هتسخ یر

 مک ره نداروا «یدیآ راروف هنادیم توروتوک ۵ سل وب

 فیلاکت یسعا لاوس ییلع و لاح كنهتسخ - هسدا رک

 حاضیتسا ییتلعكن هتسخ تب ندنهدل واد ودعم ند رل هبع ره

 هب هتسخ وا تواب الغ وا یساپ رقا كنهثسخ و ردبا

 ۰ یدبا راررب و

 ییضعب کیدا ےسقنم هب هقبط جاق ر یسیلاها لباب

 *رلنهاک و هقبط ر رالاع ندرانو ۰ یدا زاتع ندنرلینععب

 اینا دة هه ةت سام

 شعازوا ردق هشرلفاا ندفوص یراسابل كنيلاها

 هد رزوا كنا تالموک رب ها هدننس وا كنو و كلعوک رب

 هوسللف یراکدک هنرشابو هقرخر ندفوص ضان د

 ونزاهعتسا تای رطع ۰ یدا تراپع ندنلعن یهدنرایا ها

 راو ره
 اصع ر هدنلا نکررو و اخر هدنعم را تانسیرب ره

 رارافاو كج رب یک قبازو لک هنیرشابو رونلوب ید



 ربعلا تار ۲۳۹

 رکش " دیوچ " تابویح ولردره هدنسیلاوح لباب

 ۰ یدبا رولک هلوصح هویم و تارا * یشماق

 فشک ییرترامه نالوا هدنربنف قلءاسرو قل رام

 العا كب هدیراتاحوسنم ۰ رو سوک هقتع راثآ نانلوا

 هنرز وا حاعو هدراشډا یک روال " ماح “ندعم «یدا

 ۰ ربا رهام هدکح و شقت

 یراکدلما راتعا عوریثم تان سل اھا یتکلع لیاب

 ه هجوف یتیرزف یسهجولشاب كنرادصوصخم داوع
 ۰ یدیآ هدسعاق یرلفدلوا شعا ذاضنا نوا كمربو

 نادیمرب هدهدیعم تاقوا یرازف نالوا هدیسر هعولب دح

 نسح هدعبو كرانالوا لزوک لا ادا هلبا عجب هعسا و

 رلل د د ییسیر ره لربنانل و هدنن ودام كفاط وا هطاج و

 می هدنراروضح كراج نالوا مقحم و اطعا هنیرادب

 هننرلبلاط یرازف نالو نتي” بودبا ضرع هدیزپ نم
 دگدلن وق هعب «یدا رارریو هلیطرش جوز طقف و راناص

 یسیرب چه ندنابش و هګوزت هنکیدتسما یتیرازف رلاباب
 ا 2 غد ناب یخالص دف یر ین ها

 یعنف ندنرا بلاط یرازف نالوا عطقنم ىتابغر هدازلا

 هسدا ردنا ناب هلا کک یتکحمدا وزا یسبر

 بوت وا در یسدشا ها نه دبآ نمأت و رروت وک بولا
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 N ایسا س باتک یجرب

 هدنرارېش كوي ۰ ید راو یراباتک یواح یلئاسمو
 هدنرلګا بول وا یرا هس ردم صوصح هنسردت مولع

 ۰ ردشعا روهظ رلذاع ییخ یک سونایر وان سو و

 هرز وا قلوا یراعس یرکید ؛یتاربع طخ یر

 هق واو یوج یراع-* طخ ۰ یداراو یروزاب عون یکیا
 AE یزد 2 ردن رابع ندق ورح ماطر ر زهد

 ۰ رد راعس راوزاب یکهدنرارزوا هقتع راثا نانلوا

 هتل ود ةت زخ ۰ راد دنا نیک زكى یییلاها یتکلع لباب

 هک ىدا هدب رله.دار ) تدرا ۱ تاترازب هستیم وب تادرا و

 ۰ ىدا كوي اهد كنم حوا ندهلیک یرلکدید

 هحناع ورم ندنفیدغاب روم قوج كب هدلباب دالب

 ندنارف نکل ۰ یدا لهدا هداف غا هدکب ندرومت

 هک یدا راشجا رلودج ردق لوا هبهع ورزع *؛یضارا
 هب دعا ور "یصا را راماک یرل وص ت ه دن رلع وم زاب

 رقک وص هل هر طو ر وک ه رص تول وا یراح

 آ رلن ال وا هدنسا را هل د هلا تارف ندرال ودح وس ید

 يسهینانا هوف كنيضارا ۰ یدبا ررو رایک هد نورد
 هد رل هنس یدل وا بصح و وا هس ر ك هاا

 ۰ یدبا رداآ اطعا تالصاح تاق زویح وا



 لا تار ۲۲

 كن راد وعم موهوم ناوبح یرلک دا ریس سلاوا و

 یسولب ندنرهعدق كولم یک یتیدلوا دودعم ندناما

 (وا) + یما ررولپ یماب كلا فاو ینوکم كل
 تی نیما رو اکو هک ىدا راو هدب راک 4 هدم

 موس وم هل ہما سانا و صو ص# هب همز ال * داف ندا

 هیلاو تالا ماو داب ود تیل ۰ یدیا را و هدراترپ
 تادوبعم جد ےص یرلک دلیا داشتعا یرک هنعنبط

 اه د روک ذم هلا دولا یماسا ۰ یدا ند رل هر وهم

 ۰ ید را و یرا هملا ددعمم

 دژ رم 5: دا دا ص رف هڪ رات دابع 3 را ۳7

 كن رهاب و یرادحم؛ذ تاناویح هرلت یرلهح ولشاب

 ابا دعت با ده ندنراثا یر لتعنص دن ند رله وبه

 راردبا مع دعت هدرا هد نانا هذن رللاح لثا وا تولوا

 ا قلعتم هش را هه ذه فا وع ا ۰ شعا

 ماط 71 كعا هح ایا هس رع سفن هدلکیش ی راستش

 ۰ یدا را و هدب رللاح اف و نیکرح

 هن رانا و یرات رهس هعراعع و م وذع ا

 دیعدا ؛دبهلا بتا ر “تعا سش ی و صو صح

 ثحابم هیکلف م ولع «دیضاب ر مولع «یعیسطخ رات «هناح ور



E 

 ۳۳۳ ایسا س باتک یصرب

 . یدا رارول وا دقتعم هنر اهیظع تا ریت هشاوک |
 .ددع ترد اه رکب ید هدنحراخ حج و ربلا ةراد

 صن رکید " هدلاعش نصن رازدلیوش و هنغیدل وا بکوک

 ترد یعرکی و یک یرلفدلوا لئاق هسنغیدنلو هدونج
 : ید ما را ناوکلاداشق نازک

 بودا نظ یک قیاق رب شو یا, یضرا هرک

 ییراعز راد هنکیدلکود هنګا كهافوا هنوک تائداح

 ۰ یدبا راردا هبارا تان كحهدا دات

 . ردنلکد مولعمیراقدلوب تقو هن یلع وش كراباادلک

 یتیاد كموحدصر هسیا هروک هنن رابنظ كن راودنک

 ۰ شعا م قم دم |( ۰

 سماش رادوبعم یرلک دا داګا كنسیلاها لباب

 (یزشم) ودرع " (لحز) رادا (رق) نیس ۰( سمت )
 ا ب در ناسا عر او
 کر مظعا "یطاق یی رشم * راثدوبعیلحز بول وا

 «دیلوت لا و راصتا ؛هکلم ییهرهز «بورطاهلا
 ۰ یدا ززا رابتعا  هیماس تم یدراطع

 :یدا راویردویعم قوجك ید هقشب ندېک اوک
 رامعا لاحدا هنفنص هلا هدنریضعب ند ریهاشم احر

 یرلک دد و ندنزک د دنه هدنلئاوا كلباب ۰ یدبا



A Aربعلا تام  

 رابخا عالطتسا ندنرلکنرو ندنرلوفاو ع ولط كنهباس

 لقر وفو ندنندش كنرارحو ندراروم و هنطروف بودا

 :یدیاررر و رخ ندازالزوفوسخ و فوسک هلرازدلب

 تالاصتا هل رلعولط تروص ندقفا كنهروک ذم بکاوک

 دالب ید ندنررظاش و ندجوریو تاحرد راظناو

 اب نادا ود ریو ار نوا لاو

 ۰ رلیدبا هرزوا ماود
 نددراطع "هرمز a لورم )لو رانا

 ځد بکوک زوتوا هدنربتلا رانو هرزوا قالوا ادعام

 شا دع هربشم هلا یکوک زوئوا وش بودا رابتعا

 ییفص) کد ؛ هده ولع ماوع ىنفصنو

 بک اوک هرکرب هدنوک نوا ره بولب یسابقر كنک اما

 هللا سرا لوسر هب هلق ماوع نده ولع ما وع هرو دم

 ماوع هن ك رات وعیم یک مدعم ندنآ نانل و هد هیلقس ماوع

 لئاق هنن زا تالاح وش ون راقدل وا یلاخ ندنبلج هه ولع

 ۰ یدنا راشلوآ

 قدرارود هدا ر رک "هدهنس رب نا نادا ءابع

 تروص كنسرره ندهراس تارایسو ,ییرکدلیا لاک ا

 هکر ا عبرس ن ندنراصعت یرابصعب و و هد دولت

 رشو ريخ و ناسا دیلاوم رانو و رولي یتیرافدنلو



 ۳۳۱ سنا س باتک یجرب

 رشت یفاوجا كرلنابرف یرافدلزافو كردا لالدتسا

 رابخا و ششک هبدیغ لا وحا صعب ندنرلاعءا واش حا لر اە! و

 ی رام ید قاب رو یا ی وا
 ندندال وا یدنک نهاکرب ج3 قره وا دع هثرا مولع

 ی اف یفارت یک رویت اد فک دی
 باد لع هان ۰ ییا رزغا ملعت ییرللع ےک یافت
 ندهموع تافیلکت و زام ندهراس ؛یلاها قص هنمک

 ۰ رایدیآ فاعم

 یعسط لزا كلام هادا ةعدق “لاها هدلباب

 یراقدل وا هدنداقتعا ینبدل وا یتیاهن و تیادو یال وا

  هردقو اضف یهدام رندن و ماظن هدنرهفسلف هدلاح

 و هر ناو در رب
 هلوصح هللرا كن رلهملا یش رهریارپ لبا لج هفداصت
 ۰ رایدبا تهاذ هنداتتعا رولک

 كنەرايس بک اوك یرلهلعت كوي لا كرانهاك
 نالوا ثرابع ندیک اوک ماکحا «یدا راد هنراتکرح

 هق شب ندنرلغوا هرزوا یفیدشلوا رک ذ یمیجت ع
 ۱ ندا روکا ملعت درصاحا

 اک و ۰ یدا لحز یمطما كيک اوک هجرتنادلک

 تارایس هللا لحز ۰یدا راد ید سولیه و سو ورک



 ربعلا تار ۲۰

N 

 ید دم و رام تهدم كلبا

 E ا ا ا ا
 هه سخ تارایس هلا رخو ر ۰ ريدا هدندید یئاص

 اا ا و اا كرها شم رار
 ا ی رر و
 لا اک هن ارخوم :بونل وا فدک هلتفرعم سافت

 كنهروک ذم بک اوک ریما فشک یرشع یا حور

 ماکحا نوحا هرشبو هرود لاوحا هدتاکرحو رود

 ۰ رثب دلیا حض و یا ع ندنراقدل وا دقتعم هنا رفت و

 .یدبا یک حالسرپ هدنرادب كن رانهاکم مت لع هبلع هان

 ندمولع صوصخ هب هنهک نالوا ند ةمدخ ےھت اع

 هلا ثحم ندهيفساف لئاسم ىتیرانامز راتو هلغلوا

 تالاصتا و ماکحا ردا راہتشا هلا ےھت مع و رارما

 یهلبقتسم لاوحاو رابخا یراک دلبا طادنتسا ندیک اوک

 نوا رش عفد و ريخ بلج هلا غلت 4یلاها و كولم

 ۰ ىدا رارردتا دافتعا ریمطت بوک هملخ هلردصبذ



 ۰ یدمهل وا قف وم هلکعا تاف و نزسکمک قوح

 ا ی ود هک ف ندنناف و ا

 هب هیکفلس تل ود و یجلتقاب ورم E ید هلبابكنهر وک ذم

 هنط وعس الباب اعر هرابنادلک دلب راکفا كدا ا دعصام

 هدراوح كن هدف ولس هلتهح یکیدلدا عضو شاتما ۳

 . یدلوا بحوم یطوقس كلباب ةقيقح یدوجو

 مدقم هنس )۷44( ندر و (1Y) نددآلم

 فر دس ز وا ییدرسوک ور زوحم اب كتل ود نااکشا

 (۲>) نددلیم دا ردا تبارخ مس لوي ۳ دز ریش

 كي .تیرومم یعدلباب لوا هنس (+:۸) ندر و

 1 یدّتسا صفا

 هدناح ینیدل واشعا لاقتا هنایناساس ندنایناکشا لبا
 هدنرا هبنس تفالخ لمدنفا هنع هلایصر رع ترضح

 * ه رانا و هرکص ندک رع ھت ك سرو والم لبا

 تح اہم دیک رات تاعوقو ندا قلعت هن هریاس ولم دز

 ۰ یاعت دنا اشنا ردعح هل زاب هدنسهص وصح



 قلا ا ۳۱۸

 یهاشداب لباب سسیلکیرت هد ( 55۹  جد ورم لی وا

 لورسب راب* لب یلغوالرسیلکیرن د یآ زوفط بولوا
 هداح یعیدت وا ام بل > هدلیاب دینوات هنس ید نواو

 نسرف هد ) ۱1۰ "۰ رع#لا لبق و ( ۳۸ ) دواش ا

 موسه هلبا هریثک زکاسع ( و ی ) شزوف نهاشذاب

 ۰ یدتا لتف یدیولانو البتسا ییباب كرد .
 لباب ۰ یدبا هدهبرغ تروصر یسالینسا وش ثالباب

 نت ا ہر صا هلتهح ینا ندا او

 :یدراوص هل | ولو وا و رال ودح دردم یی رم تارف ورسسحم

 كح هلک هنرزد ل طبخ هدا, یارح ۶ رکصتدقد را

 هل لمع ندن ربب دن كنعد دب وانو ۰ یدلاق وص هدهحهرد

 یارحم نکشلاط ها ماع هدنرشع سلح یکیدلیا بدنرت

 هلړمامت لباب «یدلیا طیض یلباب رکسع ندا موجه ندره

 یشات ندننارخ كطبض هدلاح یعیدلوا شلدنا رلیئسا

 ۰ ردشمامهلوا ففا و یعوح كنىلاھا

 یلود سرف یتکلع لباب ًارابتعا ندروک ذم 2م رات

 كناراد نالوا یسک وص كسرف كولم بولاق هدنلا

 ER .یدک هند یانو ردنا ص ندنتدب ولعه

 ۔للخ هدرا رات وا بودا دارم یکعا تنطلس رقم یلباب



 ۲۳۹۷ ایسا س ناتک یر

 هدنسهرادا تګ کتک ولم رولا ردق هنطسا وا دلرصع

 روهظ ناد ءال نداد ه دد سو وا هد هدا راد دل اق

 ۰یدتناطیضیلباپ هراحاب هلرایرولاو دون مج هلکعا

 نابای ییروس خدوره تیوبن هنفارطا روبوت هنیدم
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 هدنرارا لر دا ماب رس۶ راد رادا رونا هدناهز ناد* الب

 نیکو هبلع یس رد چ ۰ یدل وډ عوف و لاتف. یلیخ

 . یدل وا توف هدسکیا

 ( رصنتخ  سصلدخ و دم رب كناد الو هدنرلتاف و

 ید كنسيکيا بول واعاقسیزروثا هنر رس الد رادا و

 تلعد ۰ یدلیا نابرح داسف و نو هدب لا را ردقهن رلتاف و

 هاسداب شب قرف ندرایروثا هدلبات هلا اد ندرسالف

o۲۱۱۰+ ۱ دزلرلا للف ۰ رد رشا ےکح 2 + ) ( ٦ ( 

 یک ابد حد ورم یتادلک هدنګ رات (۱۷۲۲) هر لدق و

 یهاشدان روثآتفول وا هد هسا یدتا مابق هنملع رار ونا

 7 هرلع Ea نس راد .تلجت نا

 ۰ یلاعت هللا اشنا ردعح هنا ول

 لمف و ) AEN ۱ دالا لق ی۶ل هرکص ندرلب روا

 هد ( 2۱ ( سس صتک یھکیا هد ) ۱۲۲۸ ۱ هرحهلا



aربعلا تار  

 هب هنس ) ۱۹۳ ۱ یکم دقم ندر و ) ۱۳۱ ۶ ) یکمدق»

 ۰ یدلیا ماود ردق

 هدندایتنا تح لرصم هنعارف یسیلاها لباب

 یسمرادا لاو نالوا ییعت ندرتصم هس یرقدنلوب
 راحصسو یونیت هحهرادا رللاو وش تولوب هدننلا

 .هفاط ترع هروک ذه ةا و ۰ رلیدبا لقتسم یکی کو له

 رد ره راد و ۰ ود راسع ندا هل زوقط یمپه و ندنس

 هفته اراک نرهنلا نیام ءهرزج هدرلدسا لصالا ی

 راردیعد رابرع نوي اعنکو ه روس هسقویمدراب رع نک اس

 هد روس ارظن هش راق دیاط هت مان موس طعف و لوهح

 ندا تموکح هدلبات ۰ ردنونظم یرلادلوا ند رد زع

 ندرلنو ۰ ردفورعف یرلعا كکلم جوا ندراب ع

 (٠ سادرهارک ) ییجنکیا * ( سا روبرو ) یسیجنرب
 یهدنرلارا روئاو لباب ۰ رد ( ساکوسزت ) یی وا
 كیرع كولم ره راحم وش ۰ ردرنو ناحا یرل4 راح

 ماود ردو ههروک ذم هنس نالوا یضارفنا حرا

 لباب هلا هبلغ هدهروک ذم هنس نادم تلغت ندرایروئا و

 ۰ یدلیا صیلح ند رخ هر دل رب د سصم

 یس ر ندناڪڪا هدک دتا طرص یاب و لش

 نکا نوا یش نوال درا ات لاو اروا
<F e 7تست تیم.  



 ۳۱۰ ایسا س تاتک یحرب

 هدزکیرارباح یلص ۰ مدلیا ارجا لهانم كج هرس

 کیر E ۰ کیا شعت قاره وا ملاس ندجانتحا

 « مدتا ادل هرانا ود ردنداعس

 لاقتا هک وام ددعتمتم وکح رب ر نم یو ندسارومش

 دل والخادت هدنرا ربخ و هایتشا هدنرلعءا الت و كردنا

 ۰ ردهدرذعت ةحرد قدرفت ندنسضعب یسصعد ندنعب

 توتوطزو هطاطحا هدننامز تاکولم وش هبناداک تلود

 رک اسع ردق هنگ رات ) ۱۵۰۹ ۱ ند ) 5 ( دالہلالبف

 راه راع ق وج كب هدنرلارا هلبا هلباقم هنموڪه كنب رمصم

 .هروک ذمهنسسزوغ وتی وع رف رص مه رخ الاب ۰ یدل و عوق و

 ندنکیدلیا مث و هرصاحت للباب هلاروبع یتارف تاذلاب هد

 : یدل والخاد هنتعاطا هرباد تكسزوع وت یدالب لبا

 ارد وا اود هدیفاطا ناما ر دق هدف و یاسزوم وا
 دحا تفلاخح یاول وش راق هنفلخ هرکصندنتافو ۰ رایدا

 نایرح هل و لاح نکد هننامز كسزوم وت تا ندن راق

 دنرارزوا رابناداک هلرکسع سزوغو يجچ وا ۰یدلیا

 جات یسیلاها بودا طی هلا هرصاح یلبابو موج

 ا هلا نیبعت یلاو سرب ندشاعصا هذ رارز واو

 نددالبم یرلدعاطا یک ەعفد و كالداب لاها ید تدوع



 ربعلا تام * ۲ ۱ ء

 د را وم كنهد_اب اص ندودنل وا لع هلمح ول وا روصام

 روا یراهرکص ندنکیدلىا لاسعسا هلا هر ورت تایسا و

 ۰ رو هنلس ند رله رام یچفوم یدل وا تارخ ی رهش

 راموس ییغیدل وا هفروا ( روا ) یرلیضمب

 « رداکد حرص هد هنا

 روصقو لکاسیهو ینابم یت ولع كن ییارومه
 كن یار و یراحابس اب ور وا ۰ یدا یف ورصم یا وا

 یلأم كنهرابع وش هدنرزوا هلغوط یراقدل و هدنسهشا

 ( ۰ ردولب زا

 میرود سلا شب ووا ۰ مارو ات
 كنيعار س” نریو حارشنا هنبردص كرابج خدورمو

 مطا هن رز وا مادفاک .ع یتس ود كن ههلا ن ۰میسل و

 یهدراود ر بوحا لانو لوب 7 هداباب یارو

 راطقا ۰ یارو یهاشدا ردعم البا ی «

 فاع هدد ورم ۰ ردو رطیص د یرامامز كن هعب را

 كن راما دک | و رب» وس لس واب ۰ ع یرهاق دل الن ال وا

 . نالوایقداعس ببس كالباب لها ۰ رلیدرب و اکب ییفلهاشداب

 بوش ردقهنرارب كرلیدک او ریءوس ۰ مدجا نی یرهن

 =< ۰ ی سم )۹

 > تا
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 ۳۱۳ ایسا س باتنک یجصرب

 ۰ردشلوبعوقو ره راحل وب وی هدنرلارا هلرابروثا
 كنوجاد «رابدل وا لخاد هنتعاطاتح و بولغم رار ولا

 ماد روا ندلباب دالب ا تم د دا

 یزاطدلا تشک رارسنارف + ید تاور ندو وا دا

 یسهعب هدننامز ۰ ردبسهدرک ان كنو یلکیه سنا وا

 رس هو و مولع و لدا دنا و تور هداعلا قوف

 لوهحم یخ رات كنتم کج ناز تاب واد م ب دا وا

 یسلاوا لکبه هدر | ر بوە سسارلف تاغت هد هسا

 هنس زويد ندنسان یددګ نامزو یتکیدشا دیدحت

 نددالیم هسا سالف تلعت ۰ ردشمزاب یتیغلدل وا هرکص

 سا ًارظن هن لدل وا هدر صع ی 311 نوا یک مدقم

 هدربصع یح زوعط نوا کمدقم نددالیم ینامز كنوحاد

 ۰ رولک مزال قلوا
 یکیاهدنرتءا سماشو نوغنک م کیه زدی ی ات ما

 تس نم نیش دنس با تیفعت ین د یر لع وا

 ۰ ردلو ېڅ ددل وامدعم یسریعنف هد هسا شل وا

 یرهش كوب ر كنیاروم* ندشاتعا كن وحاد

 لا ندنریزاب هقشع رانا هدنسارا یکولم نادلک بول وا

 هعصاع ۰ ردشها تامولعم راد هنرابخا كنو لوا

 . رذیارومهندیا لش هن رهش لمان ندنادکلار وا یتکلم



 ربعلا تام نا

 بلا ایرج وفعال ردک ندنرکدشا نایصع.قاسغنالاب
 مرلسلا هیلعمها ربا ترصح صوعالردک ۰ یدل وا رفظم و

 رذک مالتسلا هلع طول تربضحب یرلبلاع "هدازردارب

 دیبا مر سده راسا وام ووک دع ولم ها دم وغال
 ها ربا ترضح ۰ یدآ هدنصا ارسا یکیدلیا ذخا

 ضصیلح ندنراسا دب یطول ترمضح هدقدروب عا

 (۲۰۱۵) دالیلالبق هرکص ندمالیع یب ۰ رايد روب

 طبض لبا رایادلک هد ( ۲۱۳۷ ) هرحهلا لبق و

 ۰ رد اشیا

 ۰ ردرفنزوط یللانادلکلولم ندا تعوکح هدلباب

 یرلتک و هدلباب كنادلک كولم ۰ ردهنس ) 4۵۸ ) یراتدم

 نانلو هدنجراخ یراکلم هراد ردا دادتما

 تیص كنكولم نادلک ٠ رايد لبا هیلغ هنغ وح هل راتما

 -راودنک یثات ندتلوا یکفافا یراتک وشو ترهش سوک

 زکلاب بولیدووا یوا كد رتلود لبا یکمدقم ندن
 « یدل وا رتشم ناداک كل ولم

 نوجادیعما یتالوا فورعءادتاءلا كنکو لم نادلک

 بولوا مباقولاریثک دنا وزغ و تاح وتفنوجاد یعسا رد
 ۰ یدنا هد ورايا ك هج هہسابس روما



 ۳۱ ایسا س باتک یجصرب

 ار ) هدرووا کادر وک ی یادواب روج

 ۰ یدیا یلیزاب ( نیس
 رق ( نیس ) ۰ ردندناقعا كسابتک رغاس نیسمارات

 ۰ ردهنسانعم

 تداسع هرف ش وک شب نال وا یس ۵ دق هل ولع لبا

 وا یسهلتج كرانالوا مضنم نیس هشرلعتا ندنراکدتا

 راردندناقعا كسماخ روا و ندک ولع

 ندنرحه و ) ۸۹ ( نددال م یهاشداب یدام

 هدنتح یسلاها و عه رصاح ا لیاب مدقم هنس ( ۲۹۱۱ )

 ندنکیدمهدبا ربص یلاها ۰ یدلیا باکترا هعظم ملاظم

 . ریدل وا روبحم هباشلا و رارف ههراس كالاع یعوچ
 ندنکو لم یدامهدلباب هرزوا یعیدنل وا تراشا هدوراقو

 نم راشلنا یکحب هنستردیجرکی زویکیا هاشداب زکس

 لبف و ( ۵-۲۰ ) دالیلا لبق هرکص ندنک ولم یدام

 ۰ ریدتا طیض یکولع مالیع یلیاب هد ) AY“ ( هرس ا

 ) ۸( یراتدم بول وا هاشدان یکیا نوا مالیع وله

 «راردد ودع« ندءاليع لولم لو راو رعوعالردک ۰ ردهنس

 * مئوپسص تلد ودا ام * هروع ثالع " مودم تل
 ید تاب هدیتعاطا ها موعال ردک هنس (۱۲) ملأپ ثالم

 هلیکولم هراس ماو راعنش و راسا رارکص ندنا هد هسا



 وهعلا تار ۱ ۳۷۰

 یرلیما و تایفک كک و لم یمدعم ندساح روا دیلع ءان

 ییغجدیمهلوا نایاش هرامتعاو قولو كرابخا یهدنقح

 روا جدا و را ررودا ناش تا
 ۰ ردشقاتامولعم هتاعوقو ور ندننامز

 هدلباب بول وا ندناقعا كشوک ن دور ساخروا

 نوا نر ردیسدح د تكنهدراع ندا تموکحب

 ۰ ردو ناریدزاب هن رزوآ شاط یددا ادتا

 نال و د لانا ی رے ارحب یعهشدم ناد کلا ووا

 هدارواو ندا ان ییروس كنهروک ذم ةن دم ندرانا

 ۰ رایذلباهدافتننا یتفیدلوا نمار وا نار دی مزه و ر
 یمدقا كنادلک دالب بول وا ندلباب نادم یرهش روا

 ام سا رش روا هردو یک دو شارو قید

 دو فو هدف اخر را د چار زا نا ا

 الفا هلا ینیرب ككرایک هدروبس و هرات دوبعم یلکیه یکیا
 تبسن هلو وات یرلکدتا داقتعا ههلالا ما ییرکید و
 ۱ . ردشعا

 كنساباب و مایف یعلیا و هرکص ندسماخ روا
 ندیغلیا ۰ یدلیا ماتا یلکبه ر یغیدنالشاب هدر وا

 راد یتیرهش هریفص بول وا هاشدان سادتک اس هرکص

 ی همارخ هریفص راولاب وروا ۰ یدتنا داخلا تا



 ۳ ایست انا یی
۶ 

 روا و لباب كن رلحایس ولابوروا راسو ماسرزبس

 لباب ورونا ربهلعوط یلیزاب یرلفدراتجندن را هارخ یدالب
 هبادىم ردق هب هج رد ر ییرا هيڪ رات تام ولعم كن راه ود

 بورا ج ندزهارخ وا ؛ادرابال درول ۰ یدراقیج

 ولی ردشانم هنابناب رلهلغوط یلیزاب یکیدروتوک 4هردنول
 ۰ رداباعیتسا لر یعبرهلیم یکیا هسلزید هرب رب هدب

 هناموفو یکمدقم هنس كی چ اقرب ندرلوزاب نانلوا رک ذ

 تاعوقو وس ۰ یدنل وا هجر دیگ رات ثخ اثم یلبخ راد

 م نکل زکح هدبا ثح هلړسهرص هدزغاتک ند هیح رات

 ه هج رد ر قجهلوا قفاوم هولطم زونه تافاشنک |

 ۰ ردظ و یسرا و 1 ندنو ۰ ردشمامرا و

 تیطوبضم كنراسبخا یلوا ما یراقتح كنیخروم

 هروکذمرابخا ۰ولردقفتم هدنفح یساه وا داقعا هنتص و

 ۰ رایدلیا .افتک | هلیشدیمت تراذ ال وا هد هسدقم تک هج

 ۰ ردیکلم دورغ تکل غ ندبا روهظ ادتا هد رات فراص

 هنلک ۲ را " ( دق۱) دک ۱ لبا نالوا روک ذم هدناروت

 د ورم نالوا دمع تبوح ۰ رد راهن دم دور٤ یرل هن دم

 ره ؛تنیاضشعا تولوا حوت ی ماحن شوک ن دورف
 هنعباق و  كران و نکل ۰ ردشه وا دان هل.بقل د ورم یسار

 ۰ رد کد قفاوم هاروت رمش یراودزاب ل رلخ ر وم راد

۱ 



 سم و ”ow ر ا ۳ و ۷ ا ٠ ی رو
Aگو لقمه تب ا -ج و 5 ا ی و و و  

 ا ۰ 2 1 <

 لا تار ۲4۸

 قاعتم هترتدم كدا شدا رز نوا زو نالوا یه امواج

 هنس رب ره ارظف ۵ هیاسح هیاقم و تالیدعت نالوبعوقو

 كرلیدام ندنافوط هلکعا تباصا تدم هنس ج وا نوا

 یکولم هنمزا ندا رورمرذق هنامز یرلکدلیا طدص یبا

 یلصاح بول وا ارجا ییاسح لیدهترب هلو ید هدنوح

 ندنافوط هدکدل ردشلر هلا هنس ( ۲۲۸۹ ) نانلوا رک ذ

 مزال یسلوا هنس (۳:۱۳) ثتدم نالوا ردق هدالبم

 ۰ ردده:رف هتعص هدو ۰ رولک

 هررودوا هللا هیحرات راودا كبخروم یامدق

 تادافا یرلکدلبا دارا راد هتناعوفو نامز شمک نقاب

 یاعوفو هنمزا یک مدعم اهد هرزوا قلوا انشتسم هیموع

 شلوط هلا تاموهوم و تافارخ یراباتک هدنتخ

 لا رو لو نرو را تام یاد هوش یدک وا

 هل رظند وفم لک دنح رات نامز یکسا كن راتکل# روئاو

 تداعسرد قبسا كننلود هلکنا ۰ ىدا رو هلبقاب

 هنرفرط لص وم هدنلاح لئا وا درابال درول یره س

 یوحو قوا صو صحم ههمدق هنمزاو تحایس

 هد رله ارخ یکهدنکلاس رولا هللح ا لب زا یک هدنلکش

 هسلارق ا رخ وم و 4 هی رانا و ط وطح یعبیدل و



 ,EEN ایسا دون باتک یجرب

 تموکحهاشداب تلا ناسکسهدلبای هرکصندنافوط »

 «رددنس ناسکس كيبت رد زوت وا یرلتدم كراو ۰ یدلیا

 (نایدادشدب )رلیدامقرهلوا هدننلایساول كتٌشادرز هردص

 ۰« رلیدتبا ح# ىلبا
 (Ets ها شدا زکس رک E ل رابدام

 رک وا ) ۸ ( هاشدا یکیانوا ندمالبع و

 ۰( ۲۷4۵ ) هاشداب زوقط ندرع *( 46۸ ) هاشداب زوقط

 تعوکح هنس ( ۵۲۰ ) هاشداب شب قرق ندنکولم رولا
 ۰ « یدلبا

 هن ام تكنک ول رولا ندنراتم ا تیادب هل لیدام

 بول وا ترابع ندهنس ( ۱۵۰۱ ) تدم نالیرتسوک ردق

 ندنکیدلدا راشعا عاطقنا و ید هنس (۷۸۰ )

 نچ ردق هدالبم ندنسادنا یتموکح یدام هجردقتو

 . رول وا شل وا هنس زومط زویکیا كب یکیا تدم

 ۰ ردیت اد لدب دج 2. رات یدبم كنتموکحیدام هدلباب

 ندنغیدل وا بیر هب هدام هژ.تهح هنمزا سوس ورب

 نمهلفاب هل رظذ موهوم هک را یتیدزاب م رک ا

 e هدنسهرا نافوط هلیتباد كرایدام سوسو ريب

Eاسم ناوک كرد رد زول وا ههاشدا .ئلا  

 لولم كلباب هللا رانادلکو رلیدام هدد.بیا شعهزسوک



Eعلا تاره  

 لوخد هیک رږارب هلیساقدصاو ابرقا بوردباب یکرب
 ۰ ۍدتا لاحدا 4 یک ید تایاوسح ۵ سن “يطا و

 ۰ دا نا تا یکار یط رع و هداتسا شب یوا لات

 هر هل ود شوق ید یصطبا ۰ یدمهلو یشر شوق
 ۰یدلشالک | یکی داکح وص ندنکندلروک روماح هدنغابا

fهز وک رو عج هب ه راق توردشا را هلا  

 كنک ۰ یدلسک رلنایرق هرس هدلباب ۰ یدلوا رکش راذګ

 ندنراغاط ( ناتسدرک ) هناب ودرک هد هنمرا درب یفیدقح

 یکیدلیا حرد هناشک بولا ندنالم» یلکیه سولب

 گاربخر وم یامدف هرزواقلوا لوقنمند هک رات تاعوق و

 یرلکدنر و تو الشاب ندا 1 ج روش یامدق

 نر ردق هن رود 2.ر رات ندنعیدل وا هل و لات دل را رات

 زدم نهم رات ندا روهظ E ند هس دعم

 ۰ نمدنل وا رابتعا

 هک رد سوس ورب
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 AN 4 مچ در AN FVEYCTPEDT یوم



 0 ایسا باتک یجرب

 نولیبننتوب سولیم ۰ یدتا بیقعت سولیم یسورابا

 ۰ رددنس ( 5۸۰۰ ) یهو کک تدم هدلباب ۰. ردندن رش

 مه یدل وا یهاشداب لباب یناداک نونا هرکص ندن و 0

 یعیدمح ندد هثدرا ۰ ردهنس ) AE ۱ یی دم

 . یدا هدننامز نوا سناوا نانلوا رک ذ هدوراقو

 نولیبنتو هدو ۰ یدلوا فلخ سوراغیما هن وتیما

 هاو ) “XA ۱ یتدم تولوا ندنرهش

 (۰۰۰<۲) یتدم كسوت راد ندا بیقعت یسرولاغیما
 ناوبح ترد ندنزکد هژیرا هدنامز كس وراد ۰ ردهنس

 . یدیا هاشم هسناوا یرلکش ۰ یدنا جورخ

 ۰ یدلوا هاشدا سوخارودا هرکص ندسوراد

 هرانکم دهم هدنتف و كنو ۰ ردهنس ) °۸۰ ) ید«

 هردسوک ادوا ا هک ی دقح ناویحرب ی

 هنس (۳۱۰۰۰۰) و بیقعت سونیس؛ا یسوخار ودا

 ۰ ردهاشداب ی زا سونیسعا ۰ یدتا تم وکح

 هنس (۲۸۸۰۰ ) یتدم كسنراد وا یکهرکص ندنو

 < یدلوا فارن موس صفا هرات وا تز
 ۰ ردهنس ( ۰4۸۰۰ ) یتدم

 .كعلخ هلروهظ نافوط بوروک اّوررب سو ورک

 سورئویسک ندنکیدرب و رخ هس ور ویسکییغج هل وا كاله



 ربعلا تام ۳

 قلاب یعت ۰ یدبا رولیئد سلاوا هاویحوش ۰ یدعچ
 39 فو نما ناار م كا بول وا رک
 ملکت یک ناسنا ۰ یدیا راو یغایا ناسنا یتا هدنتلا
 یرازدنوک سنا وا + ردظ وفحم الاح یروص ۰ یدارد)

 دقلخ ۰ یدا زع یثر ج تور هدنسارا راناسا

 'ضرا سابق "یسان لکبهو رهش ؛هماع نونف “بدا م

 ك راناسنا یک كعا ظفح هلتروص ه یتالصاح ؛كک | نیک !

 ردبا ےلعت یشرره یرلقدل وا حاتح هصیعت و ندمت

 رریچ هدزکد یر "لردرک هزکد هدبورغ نامزو

 روهظ اهد ناویحرب رزکب کو هرکص ندنو ۰ ید

 ییرعما كراهاشداب یک مدعم ندنافوط ناویحوش هلکعا

 تر لا ا . ولر مرد هدنتسهررص ناب
 ۶ یدک یا هل توزات ی ا

 هک رد بودنارک ذیراهاشداب هرکصندنو سوس ورب

 مکح هاش دان نوا ردق هنافوط ند لاڪ تقلخ »

 ۰ یدلبا
 (2۳۲۰۰ ]) یيدم رد رولا یادلک ینیضر

 ردد

 )°۸° 2 یتدم ۰ یدلوا فلخ سورابا ةسرولا

 ۰ رد هنس



 ۷. ۳ ایسا س ناتک یر

 «.هوخروا "سا “لباب یسهروهشم نادم كالباب
 ۰ . رد رارهش هبق والس « وفات هک اد

 هک رات تاعوف ویکمدعم ندناداک كل ولم كلبا تكلم

 قعارم رد اشعار نم ب۲ تار نچ وا یا ی

 مات ۵ کد كس (۳۲۰۲) هرس لب یی رهش لباب د ورع

 عیاق و لباب ندنرلکدلیا لوق یغوج ندراخ روم ینکیدلیا
 7 دلما داکا ادم یتقول وا هنس هی رات

۱ 2 

 یخ ا یکلم ل ا

 رل لبق

( ۳۲۹۲ ۰ ) 

 تلخ هدنک را س وسرد ًارطذ هن رلتا ور هلراخ روم

 ماط و هدننسارا اس وا هلا ا تو 41 ردا اد ندلاع

 هک رد هرکص ندکدتا رک ددی وه وم تانا وو تاعوف و

 راه تعشذم ندرالصا هد هعشد هداباپ ال وا »

 «رایدیاهرزوا تماقا هدندالب نادلک را هلببفوش ۰یداراو
 هدقماتشب هدلاحر لت و شخ و زساظتا یک ما رنو

 لئاه ناویحر ندنزکد ( یزکددنه ) ه ژیرا ادتا نکیا



Naربعلا تام  

 وص نالوا هدنفرط لوص كتارف ۰ ردندنسهلج نیخروم

 ۰ روه سوک لیلد کون یرلرثا كنیردس

 تم و یسهسادم نونشلا هلاب دق رو نامز "

 ندراکز ورتیدانا ۰ یدیارولندیسهدیس كکلاع هاش و

 هحردر یناشو تیظع وا ینداصت 4 هنابرم ضراوع

 لاوسحا ردق هننامز هرخا تافاشتک | کیدل و

 ید E شم تام وه وم هل یس هی رات

 كمحع جاو هب ونج تهج كنهرزج لباب رطق

 هد وراقو هکر كن رابع نددعطف رب مفا و هدنس هنل اعم ثتهح

e۰ رولنند جد ناداک دالب اکو هرز وا یعیدنل وا  

 كاد هد رصع یکمدقم ندد الم هعطق وهب

 ورک اف + ی ینا ناد دا ل ل

 یاقتلم ) نادسلک دالب "( نیرهنلانب ) لباب دالب سفن
 قرش) یک اتس ا *( ردق دنب قو وک هسصب ندن رهن

 سان ول وا هم وق كن رایضعب ۰ ردهصنم هنماسقا ( ییهح

 تام بول وا مسقنم هن ریس ناسیم هدونح و یتیک اتسو

 داوس هنادلک دالد راب ص هدک دتا 2 رار وا هما با

 ردو هب همصب ندش رگ یدعت ۰ ریدلیا دعا قاع

 ۰ رو هلند برع قارع



 NR اسا س باثک یک ر

 كنان یراهاشداب نکو لاها رهد راتقو قوح كب

 یراق داب كرانا راهنط روف ؛رالیس ۰ یدلیا زجاع هدنمامتا

 ی الیطعت یساسا و ربمغت ییعفوم ندید زر

 ۰ « مدتا هداما ییساس

 هدردیاح رم ندنس هلج رانا ل وا ۳ هدأ

 ندنراهاشدا لباب روس وس ۰ ردشلروک هد رارثا رودسر

 ۰ رول وا نظ یییدل وا روس یتلدرداب كد وات

 شروف ندنک ولم دام روک ذم روس « گرد سوس راد

 توج رط نلاع روش یخ رک لاو ا ور )
 لباب ندا یس هح اسم ۰ رددع رد هنارف كفه یکەد ونح

 ۰ ردن واسم هنع و ا

 ا یفرط یغاشا اا روسو »
 ۰ رارود » ردءاملوا سا نوڪ ا

 عاو هدن ر ز وا تارف “هد رو ها یعف وم الباب

 نیح روم هنعدل وا رها رخ نو 3 ۳ ٩ رد لمم شد و

 كلباب نکیا ار یکیدعش اتاذ یسارح كتارف ۰ راردقفتم

 ندننارح 9 ۰ یدیشل رب وح هنس هط ر وا دا ریش هدنس ات

 لاوفا یکیدنود ه-تعدق یارح هن هلبا ماا ر ورم هرکص



 ربعلا تار ۲۰

 ریلکنا یراهفیصص لوس ندفزخ یواح یراوزاب وش
 یهدهردنول هلغلو هدنس هنس ) A40 ( ددزلبنوسال ور

 ۰ یدلروتوک 4 هناخهزوم

 یس هجرت كرلوزاب

 یر هءهبط و یره ےیھاشداہ لیا ۰ مس صت ن »

 یهاشدا لباب ن ۰ مدرداب ن تجر نالوا یوا

 یب خد ورم نالوا مظعا ہلا ۰ میلبغوا رسالووا
 ۰ یدتا ما اکب ییدییشت كندبعم هلا دلو هدلباب

 لر لان نال وا هدک وک. هدر ۰ ردیماقم خدو رم مره وش

 هنلالح رارق ۰ مدلیکب ییسدقم كخدورم ن ۰ ردیکوس

 نالوا دلخ رتمو دیدح هلا نولا یناکم نالوا صوصح

 هراس تاندعمو شموکو نوتلا یر یواح یراهقبط

 هلبراجاغا ر ونص و ورسو هلرا هلغوط عصر یراک انیم و
 دعاوق ردقحهریدک | یاب هک ان یحمرب ۰ مدتا دریشت

 یدب ۰ ردتجهریدک ۱ ییایسرو هکان یکتا و كضرا

 یمدقم ندن هنسان كنو ۰ ردیلکیه كنهوکسم راونا

 یتیدنالشاب هان وش ۰ رایدمهروت هد هدا راد د الشاب راها ش دا

 ا [۱ | نامز یکیا شع ردق هعامز ےب ندتقو

 ۰ ردهنس شع نامزر [۱ ]



 ۹۹ اسا کس تاتک یک ر

 ر شادا ات ندهلغوط هدننعسو مدد شب نوا ندنتلا

 ۰ < یدا دن هن رکید ندنر لرصف لو

 ۰ رد و یاش رعت ورص الخ كسرودود هدزتح را رصف

 نانلو هرکص یغنیدلوا رضاع یسناب لررصق نکل

 لاک هدنتهح رهس ندرا رض e رد شاش الک ۱ ندرل وزا

 . ۰ ردیقاب مولا یراهارخ

 ایسرو مفوم یهدنرلارا لي تیوی هللا لب روغیما
 باقل جر مدنناسل رولا ایسرو *"یدا دیدم نالسد
 ۰ رد هنسانعم

 ور« ولک یا نوا یاهو حب یچق وم كنابسرو

 ۰ ردهدندعب ورم ونک ترد كنارف و ہد ساب یک بذاح

 راود ومر هدنرزوا هټر ندنسهارخ و حر

 رومشماب هارح و ۰ ردوزم تلا قرف یعافتراو دوج وم

 وار كاکیم ض وضع هل راو دوشا لد ورک حر
 تارایس روک ذم لکیه ۰ راروهدا نظ ییفیدلوا یس

 ولردر یسیرره بول وا حرب ید صوصح ه هعبس

 ۰ ید یلابوب هلا ایوب
 ندن راهاشداب یسناب كنان وش هروک هنراعزلانادلک

 سصنت ۰ ردش مر دتا دادم سصاتک ه اطا ندا جدر

 ۰ روهسوک هل و درب وزاب یکه دنرزوا قرهلواندنناسل



 ید یروسو و شل وا اب ئ 7 ندەلء وط هدفا رطا

 هدن رز وا نم ِ تولا هطاح | روس ی تا

 ویسآ ۰ 2 ۰ ا ران روک یواح
 4 هلغوط زویحوا یعلنلاقو ه هداتسا قرف یطیح كروس

 هدنک وا نو ۰ ید یواس هعارد ناسعط یعافئرا و

 ۱ ۰ یدبا طع یرصق لصا هکیدا راو روس یجج وارب

 - درصو رلناویح هدنررزوا رلجرب رک ؛راروس رک
 اه ڭى ءارى“ هدارو و شلدا اشنا یراتروص راهاک

 هنرلیفر یهرح یکهدنلا بولداب هانی رز وا ارصقرپ

 یهدنلا قرهلوا هدنرزوا سرفرب یروص كسوئبلو

 ۰ یک وک یا شوم هن الس را رب ینیغراق

 لکد یک رصق یر ها ورو تعسو رصف نل

 ی وب بولوا هداتسا زوتوا یطبح كنو ۰ یا

 لاحرو كسیماریعهو كسوندن ۰ یداراو یروسرب یتیم
 ندڪګ وت هد رز وا روس وش مع الات كتعاجر ندلاع و ےس ی ےک دا وا اس ف اف

 3 یا

 درب وژ یراک دید سول كفاح لداب و وا لاکا

 هلا ےہ س عیانص هدن رز وا روسو ید اع

 ۰ ىا

 مدو یا نوا كنارف ۳ هدانا دل صق یکیا وش

"۱ 



 ۱ ۷ ایسا س تاتک یو

 هورم هدرلهماب < دا را هاب هد رلعف وم بسا

 ۰ یدبا دوجوم یعاونا كنا وربس «كنب رلجاعا
 كارلا روم هدنطبح كروس یعیدرداب رص

 ورم ولک یکیا شک تودربه ۰ ردیلفالتخا یرازوس

 هلیما لروسوش « ردو یتعص ۰ روهزتسوک ییفیدل وا

 زکلا هدنتفو كردنکسا ۰ ردهدننامز سسرزک | ییارخ

 ۰ یدیشلاق روس نالئند لس تیوب

 یا ندیم ةا یهدلباب » هکرید سرودود

 رم ییس) رب ره دارن وب سیماریعت ۰ یداراو جد رصق

 ۰ یدردیاب هدنفرطر كنرپوک یکیدلیا اش هدنرزوا

 یراشعا عارد زو یتلا هدنرب راطرب كنارف یر وک وش

 رهدعاق یلتوف «هدنضع مدق زوواو هدنغلن وزوا

 شلدا طبر هلرلغاب روع یرلشاط ۰ یدا هدنرارزوا
 یدک و راهی ۰یدشلدفا نوشروف هن اواو

 قفس كنروک و ردتسم یرلتهج نالوا یرغوط هفرط
 یکیا كر وک ۰ یدبا لوم ندنراحاغا ر ونص و ورس

 «دنتهح قرش كرش یسر كرصف یکیا یهد-نفرط

 کد رصف یکیا وش ۰یدبا رظان هنتهج برغ یسیرب وا
 ب «یدنآ له كن هتسدنه تراهمو ه رام تعنص

 ۰ یدبا ورتهوسایک ر نوا یطیحم لرصق یهدنتهج



 ربعلا تایم ۱۹۹

 دكرهش ۰ ردقد صم هجراخروم یعیدل وا عارذ كم

 قح هلماب یکی هدنلخاد روس هدفدن را یسوه و تت روه

 هدنح راخ ۰ راد الشاب هم اب هيلن هدنحراخ ندنشدلاق ر

 لر ربنالیاب رصنتحم ۰ یدشنن هروس ید ران یراقدباب

 ود لی روغیما هروس وش بوردېاب رو-سرب هنفارطا
 هدنعاقترا«یدا كوي ندروسهطروا روسو ۰ یدوقدا

 لاوفا هصالخ ۰ ردهرزوا فالتخا یرلزوس لراخ روم

 ترابعندعارذ شب ناسکس یغنلنلاقو ناسقط یکلکسکو

 ۰ یدا عفت مدو زو ندراراود یراجر و
 ۳۹ ۳۹ ۲ اس 3 4

 لک-شریرهش روس كو هروک هنشزاب كتود وریه
 حا تفت كالع ی هطاحا تون طا ۵ درعا ره

 دوو و ۲) یسهیعم رب

 نعد ۰ یداراو وبق شب یمرکی هدنسیرره كننهج
 ۰ یدارارابق یراوبق راتف و ینددلفروق ندنموعه

 یکهدن راداقز كن رهش لنا هروک هن راش زاب لرل وم

 هژراةاقز رېش ۰ یدا دتع هرزوا تماقتسار قاقز ندا

 عبر ریرهو شل وا سقت هءبرم شب یمرکی زوب یتلا



| 

 ۱ ٩ ۵ ایسا س تاک یر

 راشخا ا قوح ۵ دازوحس یسهشا تالاب ه.ش دم نوا

 شع یلوح لروسوش ۰ یدردبا یروس یغیدراب كنارف
 ۰ یراود ۰یدا یلتمضم لیخیسانلروس ۰ ودوره كم

 ۰ « یدارولب هرو هبرع ترد هنابناب هدنرزوا

 عافتراو تعسو ۰ یدیا راو جرب زویکیا هدروس

 هيا سیماریعت ۰ یدیا یواسم هت رر یسهلج هلرتهج

 هلاوح دنسیرب ندناصعا لح فال هدات سار ره ندروس

 : یدابات هدزویر رها ۰ یدنا رها ی ا هد هنس رب هلا

 ۰ ردقاب الاح یرا كروس وش

 ی دارا تایل کرو شالک ان رک را
 راع ای رایضعب كن راهاشداب لباب ۰ شعاراو روس جاقرب

 راب لوم .E ینرادا نوڪ ا اشا ییرامان و

 یراودنک یرلیناب كنهشا لوا بوردزاب هشرارزوا

 لی روغیما 7 رصنتحم ی يح ۰ یدا رارسوک ییرادد) وا

 هشرارزوا ود « مدردباب  یتیراروس لی تیوب و

 نامر قوچ ندلب تیوب هسا رصاتګ ۰ ردشم ردزاب

 زد رک

 هطاحاو نوا زو یعاغترا كنروس لس تیوب

 ج وا ناسکس زوج وا یبنهیعیرت هحاسم كنهعش یکیدنا



 REL ی E E |۳0 ب۳ یک قد ناب او نا PG و ی ی کا ی چ ی

 ربعلا تام ۱۹۶

 رال آ عنصم هن رلګا نوا تک ود ه راد جا تولا

 نوچا قلا ایبص درک ؛لرلیروا ی یدیشط و

 تربح هرالقع تعنص یهدنساشنا لراهرهب یهدنراارا

 ۰ یدبا هدنروص كجهر و

 تموم وا رد ارج نیه ناو القا

 كنا شصت ربح نارعوا كندعلعم قیادح كجهلدد

 راه ارخ *راهب رايش نالوا دوجوم نوکو هدنراصقوم

 یلادص لزوک نوا هدنررزوا كراج اغا فنطل لواو

 ۰ ردرلمو رلنالوا فلخ هراشوق

 ی شا ماش ره بول وا لکشلا حب رم یرهش لباب
 ناردباب روس هنفارطا ادا ۰ یدبا ورنمولیک یکیایمرکی

 كن راهاشداب لباب مساوش ۰ ردناد؛الب یهاداب لباب

 نیسیعت ییرانامز كنرره ندنغیدنل وا قالطا هنحاقرب

 نددالیم نارداب یروس ن کن ۰ روبمهل وا نکم كعِا

 نادء الب خد ورم نالوا ام رفیک > هدایای مدقم نو

 1 یا نت ضف e اا

 یروس لی تیوب نالوا یطسوا كرلزوس یهدنف
 كسیما رعنانل وب یسهکلم لباب مد نرق زوعط نددالبم

 ۰ ریدلیا ناب ییعیدل وا یسهدرک انب ۱

 كع م دقت هتف السا سد.اربع* 7« د سر ودود

 نت سو . ۳



 ۱۹ ایسا س تاتک یجر

 ور هدر هرزوا قلوا دودعم نددشا "هلج هدلباب

 مات رای یک يطب ڭكنەعلقوشەكىدىاراو هعرق

 نانلوا تبسن هرصتتخ هدنناب هعلق ۰ یدبا مدق ناسکس
EYتريح یسهرظنمو نده رانا هحه رام تعنص  

 ندایلو یرصق ۰ شعا ندهشا قحهلوا لوعع یازفا

 ۰ ردد ودع: ندنعیس تیام كنابند رهاب هعصا

 ی رادخماب وش هروک هنسهدافا سرود ود خروم

 هل هجا ۰ یدیشمردبا یر ندنآقعا كار

 هدنرارز وا رارکو هماق حوطسو هدنفوف یرکیدکی یمپه
 كنءلضرهو لکشلا عبرم رلهدجتاب ر ویا

 كنسي رب رهندربعطس .یدبا وز رشیمرکیزو یغلنوزوا
 هشر وا ندنرب و نایدرت رر نوا قاچ هن رارز وا

 راو لو رر ع وصوم دن رارزوا را هم اق نوڪ ا كلدیک

 هلا نار ريخ یلزدلابیسیه كرا هعاق ناتوطیربعطس «یدبا

 شتاب ندهلغوط یکەدنرارزوا ل هعاق ۰ رای لا ر وتم

Aحص ورهف يڪ ند الف هنتس وا كنس ر ره ندععس  

 یرالاد هغارط وش بولیرس قاربط هنرتسوا و ش وا

 یی رل رزوا ال رب هاب .یدبشمهید رلحاغا فمط) رمشلنم

 ۰ ریدا هدنرارزوا راکړ د نیم راجاغا و هعصا نتروا
 وص ندرم و شاو وا یا هشاب ندشاب ثاکر در ره

۱۳ 



 ربعلا تام ۱۹

 منام هدک دادا الہتسا لباب شاش ارت ا اغوا توده دیآ

 e ا 5 ۳ ید ام 2 رک هلبا له ییهاک نالوا

 ۰ ید رو و هنس هل زج

 یسولب ر نالوا شاپابهدنناب -) رب دیار هعصآ یکهدلباب

 و طه ید مره رق وس ۰ ید ۱۳

 هداتتتسا رر یعافرا و صع و لوط و ی ندەلعوط 1

 كعء ا هداعا سان یکسا رق یاو دنا ۰ یدا :

 هلن ك راقارط یهدنعفومو كنضاقنا زکلاب ندنکیدتسیا

 هدن وک هرز وا كل ردتلشا یآ یکیا یسردک وس كن راهدر

 هدهسیا شغل وا فشک ینحهلوا نکع هلا هلع كس روا

 ۰ یدل وا عنام یافو هز دوم وس

 كنكور نمو یتبم ندهل-غوط هدرهش طسو

 لر ر یرا زدلب هدن ون راسادک ۰ یدبا را و هباخ دنص و

 نوو و رس وژ هنتس وا تا را بسی ریو ۰ یدبا رار

 ۰ یدیشم رلداق هب وتلا اوشو و والا كنابر و

ISیاواهدنرز وا و هرفس رب یلیاق هب وتلا هدر هدنک وا  

 كناببسرو نیک د هل وک ون یرانا كنان و ۰ رايدر وت وک

 یکهدرصعم هاح دصر روک ذم ۰ ردد وح و٥ هد را با رخ

 . شعا كسکو اهد مدقزوب ندنکسک و كا كمارها



 ۹۱ ايسا — باتک یجعرب

 هدیه ۰ یدا لع قجونلوا شتر هس واب

 نوا  یرللاش كنار و, نولو لا نت وژ

 نالوا بوسنم هنما شیوژ قرهلوا عوضومو لو
 .یدبا [۱] هنز كم یغلضاو مدق قرف یعافترا تالاثعت

 كند ره و لوم ادعاق هدن رژ وا هی و وا لاک كنار

 یرلج س سر نالي دلوبر هدنفررط رب و نالسرارب هدنتس وا

 شاباب هدنرزوا قابا یلاشت كنونو ۰ یدبا مست

 هزبس وز ۰ یدیشلزسوک یرعتر ناکوجر ۳

 هدا ر ثالذک و هدرب ددان و یراقانا کلام باو سام

 ند والا یسل رب كڪذم یکیا کە دنج راحو عوص وم ه رفس رب

 لوس درد و كحوک هدک لم وش ۰ یدا لوي

 وش ۰ یدا یباق هر هعبعص ندن ويلا یراحا كص وح

 یقیدل وا یواحقرهلوا بوسنم هرتیوژ یسیرب راض وح

 بتونم هایر هلبا نونوو زویکیا كی یتلقث كنوتلا
 هنز زو لا یه لرو لا یهدضوح یکیا رکید
 3 یدا

 :تارحهددسایدتسا قلا نالوصوش اواد یر

 ردي راشعا ٌهيق ۳۰۰ هندزرب [۱]



 ربعلا تار ۳۹:۰

 شلدیراو ربغاب ندرویت یربشاط كلوب كوب لیوحاب

 یتسانن كنبرپوک بودا طبر هنررب هللا رانوُروق
 « ۰ ریدر وح هنسا رحم یکسا یی وص هرکص ندک دروس

 رارصق صوص# هکولمو یلکیه سولی یهداباب

 ۰ یدنا ند هک رانا جد را دجاب هعکا و

 ۰ رد سواب ندنرهاشداب لباب یسان كلکیه وش

 هروک هنشزاب كت ودریه ۰ یدلیا دید رت مزیت

 رکید نی وا و هدنف رطرب كنارف رب هکیرهش لام

 [۱ | یب ءهداتسا يکيا هدر ۰ یدآ هدنفرط

 «یدنارا و هرباد ر عنصم ون نم تاغ هدنتعس و

 لوط كاکیه وب ۰ یدیا هدنمش روا سولیپ لکیه
 هداتسمار و هدنسهروا بولوا هداتسا رشیکیا یضرعو

 یرکیدکیو هدنرزوا جرب رز شلپاب هدنضعو لوط
 هن سدر ره درلن و هک یدبا را و اهد ج رب ید هدف وق

 هلراجر نوجا یرلمنلسفت كراناقحو راناادرن ندحراخ
 تسواو شلث اشنا لحمقحهروط وا هدرر هدنراهئروا

 لررس وش هکیدبا راو رب رس كوب زا ی

 قورت نک نایک زو هداتسا رب ۱



 ۱۸۹ ایسا س ناتک یو

 ا A) 0 نددلیم هدنسلدب ولف سا اقا رغح و 2 .رات

 ۰ روند رتسوک ییدلیا ساسا عضو دو هل اب مدھم

 هکر وب هل.شالک ۱ ندر اا نانلوا فشک ود رف مر

 یورو ناش قجهلوا كولم عصام ادتا یرهش لباب
 اردا تورو تماس بسک یرلهرکص ۰شعا لکد راک
 ۰ ردشل وا وام ٌریصاع

 یرلکد رارراقکهدنرغاط هنمرا » هکر د تود ریه

 -یصا راکهدن را وج لباب ردا نارغط یر تارف هد رلتف و

 یراتکلم ز ونه یملاها لبا «یدنا رونق ود یررض هب

 ر ردق ۵ هلحد ندنررب كنارف لوا ندزعب هنسیضارا

 ندکدردتا ربع یرلدس وشر صنت ۰ یدرداب کس نيم

 ندتمجرب نوا قهالپوط ینیراوص نالیاب كلرهن هرکص
 لاها ۰ یدننا ما هیلاها ییسلزاق قدنخ لود ر

 قدنخ رب هدنتعسو ورهولیک یکیا بوشلاچ نامز یلیخ
 * یدباعقا و هدنق رط یکیا رب یس هيلا تالباب 7 رد زاق

 ینیدلاغوچوص ۰ یدیشم وب هبیکیا هللا تارف رم رهش
 "یلاها نکیا رک هفرط ر وا ندفرطرب هلرلقاق هدرلعسوم

 نوحاقاتروق ندر هکلمتو ندن راک لیافداصت هر هک

 هت دب ندر ییدفآ یارک  ریدتما یا روکا ر



ANرانا با  

 قلوا نادسلک دالب یرکید ؛ لباب دالب یسیرب هروک ذم

 ابروئا و هدنرلارا هادو تارف بولوا میش یکیا هرز وا

 یکیا وسو ےس یحر رار نالوا هدنجراخ یدودح

 یصکیا ید لر بتع ردقهمصعک یاو ندنساتنلم دره

 1 ردم

 ا ۶ رمش لو هد نام ر وسا یکیلع لنا

 و هل رلات روم" كن و رارصق سکو 7 رار وس

 1 ۵ دن اد ہم یدوس دل ردا تا رح یسیھ نامز تاب رلقنا

 د وج و٥ یش ر ەش نارا a دک 1 حسب هل | "تب طع

 "سال و وا " ايس روب A کا “لیا ندرابا و .لکد

 اد راد ی هل راه دم نوعسهتک “ دق ولس " ۵ ریورص

 وا كنهر وک دم د ژلب رو ةا وا ا یرلعف وم

 ۰ ردلباب یرومشم
 د وح ود ردقهراتف ول وا a EF ۳3 ی رهس باب

 ۰ یدبا یسیح رب ر_نطلس و نارع و تاور كن ادم نالوا

 هداروا یروهشم ثالاوقا یک د نقح دیعس هجو ود لباب
 ۰ د قلا لس نالوبع و و

 هلا وفا صعد هدننک ودنا د ور یس ؤم كن رهش لبا

 یاس كالا یرلحر وم ناب و و مور ۰ رو هل وا یداصت

 ڭنەيلو ۰ .ریدلیا ناب نغیدل وا هرکص تور زا ندناف و ط



 ۱۸۷ ایسا س باتک یجنرب

 هه یهدنایم یرهت ریغص باز 4ا تولقم لج

 ۰. ید شکچ

 عسوت یر هرباد هتدشا:یقرت یرتکوش لرروئا

 ندنسلامس ضع هجرد زوقط زوت وا كنهربزح بردا

 ھن راد ا یا عمق ال وا دی ردقه هحرد ترد زوت وا

 رلیروئا و ۰ یدلاق هدنرللا لیلا یسیغاشا ندنا هلکمک

 ۰ یدلا یمان ایروئا هعطق نالوا هدنراد

 با اد ا تات مراد اب روا ود سوخ
 ىل ودلباب د ےسق نالا هدنرلدب رایلیاب ردقهنب رهن یاقتلم

 هدنجراخ هرزج یدودح بوویب هګدتا تمطع بسکا

 ندناف وط هلع ءا ۰ یدلبا حسو ردف همم قاع مفا و

 روئا و لباب رلود ندا لکشت ادا هدهربزج هرکص

 ۰ رد راتل ود
E 

 یس ژولویخرا هلیسافارفج یتکلم لباب

 «یعسق اروا كنرهنلانیام-ریزج الام یتکنلم لبا
 قارع افرش ؛ برعلا ةريزج ًابرغ « مجع مل ابونج
 هلحد و تارف هدنسضارا كنکلغوش ۰ردد ودح هلمعع

 تلقی نارح یرعوط هونج نا قر



 رععلا تام هد

 هدندعم نعرا و شموک هدنندعم نایک ندهر زج دالب

 ۱ تک وه او نورو هل ۱ یا

 یرلندعم یروموک رواو هدکنتراو شاب فاضم هنندعم

 هدنابح ند: سيح ا و یمهعطق ناتسدرک یک یدل وا

 نيد و « شک  هدنا ورم هو دانا زر وک

 یرلندعم یروک رواو هدقانرشو ساح هدروگابحو
 + زج را وا هی جام درع یکیا نوا هدهعطق یکی وسو

 لکشن راغاط ندنرازوط اب هدهدن رالح ضع دات و

 :٠ ردا

 عرز تابوبح عو ره هاب ار هرب جم لر

 ول ردره همشد ندلافترو و نوع و امرخ وللثم یعیدنل وا

 ۰ ردراو کد تاو ریو هوم

 هش زون ر مالا هیلع حو ءانا هرکص ندناق وط

 دورع یلغوا كشوک ندندالوا حو ن ماح هدن رق دلغاط

 نالو هدنرشاب رارب هلا روئا ندندالوا حوت ن ماس

 ضرا عقاو هدنسهعطق نیرنلا نییام هریزج هلک ل هیلغ

 یراقدل وا شعر هداروالردیک_هراف رط (رامهس) راعنش

 ها ناف روا دص نت وواو هالا لیل ةد

 عقاو هدنس هعطق ناتسدرک بولیرا ندد ورع هدکلرب



 ۸۰ ا و

 عفا و دل تا ناسا ته هدنلحاتس را نا و

 یکمهدنتعح سیلبت ثال وک و هدنس وس راق یم هن رو نا وطاظ

 هدرعس و سيات یسهلسلس «ردیعاط دور روهشع ليج

 هوحر كسلس و دادتما ردو دش راغاط نآ ورم فاصم

 قد رفت ندنس هلسلس دو رم ليج ییسهلسلس وطام یزاغو

 ٤ ۰ ردا

 لابح لا توله لیح ر وهم هلد مان عاط هح هرف

 تو تا حب وا هن درام تول وا د ولیم نددرب ج

 ندا را برع و لاع“راہتع الاب ندنن دم یعاط وزام مقا و

ِ 
 زاد یس هلسلس هک ردلیح ر هدندادتما تعاسترد مرکب

 هیصقدل رد ردنا ر ورم ندنایم یراهبصق روس و ی

 یرطره؛لروک ذم لیحب 2 زاده دیس هل سالب تالیح وس هی

NL 
 او ق رک هد هح رد كحهدا AEN رر رها نخ

 فرش بودا نابرج لوص قوعاص یک ز و هدزع وه

 .راردبا نایرج هنسیلاوح لوچ ابرغ وهنسهووا رکب راد
 تاو رج نالوا هدنسهاثم یتایح هيام لرکت راد

 هنس ره هدنسهبحات ترع هلیفات لا یا رم هلا

 روص ندا قس یتیراالرت قو و 23 ناسل وا تعارز

 ۱ ۰ رولک ندروک ذ.لبح



 نر ار ۱۸:

  هدنسهعطق هبنمرا لبج نالوا یرعتسم كنهنفس < را

 هدن رندر دیس ريغ للم .هرزوا قل وا یعاط تارارا عقاو

 شوت دل وا تاروت یدجنام تلا وفا ندا نارا

 یکهدنفح ی! وا ید وج لبج كتهنبفس رعتسهدهسنا رو

 هلسا وا ۲ یزک كن هبقاعتم تانداح یتعع كنابا ور

 ریمکح لیلح ص ) یدوخا لع توتساو) و تان هد

 هردهاتای اتاذ ون

 تو لا هل عام نال وا هدنم هجطق ناسا رک

 روک دم لبح ۰ ردهراک لبحیمدق مات بول وا یعاط وطام

 تو وره ۰ رده دنس هبحأت نوساص فاو دزخاصم د رعیس

 2 ىللا کب راد ۰ روال و رزو ۹ راراق هدنرز-وا

 هنساب ور راغاط هقشب یهدارا نکیا عقا و هدهفاسم بیرق

 ناسیخ " بلق « نوساص «نازغ ۰ رازمهلوا عنام
 هم دق كس نوا یعافترا رل زد هلن تلس وطلم یرلعاط

 ر نک: هڪ راق هدن راخا روس صعب تكعاط وس e رد رگ

 یک رع یععت كثشرالاپ بوسل وا یرایرالاب قافوا عو

 ۹ رو هل واتسا ور یدل وا رادهار

 كن رارههلحد و تا رفهدن را هعطو همنهرا و نا قد

 E SEWA سور وط یە تالابح رک دما یداصت

 ۰ را ردد ودعم



 ۱۸۳ ایسا بانک یحترب

 هتک وک ۰ رولنند یعاط زب زع)ا دبع هرنهح ین لام

 یسهلسلس كنعاط راس روک ب ردعقاو هدنطس و ی

 نده و وا و ۵ 1 رد ليغ ىللا 4 قرش تبوح ندب ص ل اس

 ۰ ردمدقكسکیا یافت را

 كنس هبصو ییع را حاط وس ۰ ردعاط با رج یر دد

 ۰ ردیادادتما ردقهتارف هللا اد ندنسهبلامش تهجتعاسرپ

 بارح یعاطهعص و هل را هبصو كرمرح و ندعم یعرا

 ك هژرتف و هدن راتهج ین دعم نعرا ۰ ردهدنس هلل كنم رلعاط

 یتیراجاغا نامروا وش رای دعم نکیا راو نامروا قوج
 هدرلاروایدعندنرلفدل وا شهر وت هک هب هک شر و

 نشد و ندا SA هن رلف رط ولا ۰ ردشىماNلاق هل جاغارب

 ۰ ردقوح نامروا هدنراغاط جاو راسو

 a رد د وج لبح یر وهم ا كن راعاط ناف

 *یاونروک ذم لبج ۰ ردزیاح یتیمها لوس كب هجڪ رات

 نا ء۵ رب رج و با را یس هیحات کر نا

 ند ونحت ول وا مفاو هد دف اتم اس ترد هنس هیصو رج

 ۰ رددمع یرا دقم را ES ترد ا یعوط لایت

 هده رعتسه هدنسه ورد ۰ ردابح وس یس دهس رعتسھ

 BERETS E د ا و قا ییا و ها ریه کرار لک نو وا



¢ 

 ربعلا تام ۱/۸

OSلک وک و ر زعلادبع لبح رک و ۰ ردا تدا  

 ده هدنسعاسا هققد نوا كنسهبیصق

 «رولبک ود هارو رمن ەد رف رط هب واح هلا نا e ندنسارا

 فداصت هنرع رالودح نالحا ندره وش هدهعدق هنمزا

 .هدافتسا وب كن هجا رز هلا قس یع وج كندضارا ندا

 یرارلا كرادس نالیاب هلیتفو ۰ شعا رولوا بجوم ی
 ۱ ۰ زدیفا الاح

 ) غاحاج ( ساب ره هدندسصت و هد ورد هرب زج

 عبا هب ه-ف روا ٤ الز ءو نجح را لسلح هددق ر وا و

 هدن ون رج و برعنیع ؟ طابنیع " دهش ؛ حرج ه > و را

 8 رابد 9 هدک رودس N E هدکیم رح 1 تم رخ

 حاط هج ەرق ۴ یر کم ه ود 7 راسا 6 را وه وصهرو

 یراکدلبانایرج یسه تولوا یرارم ناکرز هدندرامو

 ۰ راردنا قسییراالرات كره رق نانلوب هدرالح
 كنو رخو هدنسهزا رکی رابد هللا یسهیصف تو رخ

 تعاسیلا هورخ و مفا و هدشاب یرلتهج ترغو تونج

 یطیح كنلوک تورخ مان ( نینهسهربحم ) نالوا یدعب

 ۰ ردوزتولیک زکس زوتوا
 كن رعاط هرزج س یرلغاط ناتسدرک و هرزح

 ۰ ردسعاط راع» نال وا ا وحی رات یر وهشم لا



 ۱۸۱ ارز رس ساتکت

 كی فا و یو N یاو مور را از جو 3

 ندودرا و هک او نوتاخام نال زوق توقح ندل وک 1

 6 ید ره ¢ دعم نان ال رهشلر هل وص دارم ه ردص

 كج ەرە دعا مور ؛داصمءاص ٤ ر ر ورس لوزا

aهل رم رواخ هدب رف رظ هد وناخ لروک ندهور_ "  

 ۹ هب هأش دح کو ۱ هب مصبلا ۰ هربد هدعد ۰ رول رب

 هدیعاشا ندلح ما بیس هلا نابرج ندا .ردک هته

 ندفدرا رالودح ددعتم قرها رللوق هل وص * هغاص

 را لودح او ر هدعاشا ندرسصح ماقع های

 O O O E A IS )وا دا SA دن "هل دل ود

 لر هک ندن رلا را رلقلام رخ یعاشا AA 8 رول وا ۳۲ ۳ ردو

 بوشلرب هلرغ جد هده روققردچا راەبعش ويك ويو
 راجو ك رفروک ۵ رھا نو رم ترعلا طط رم ندا کش

 ۰ ردورن ولیک زون زکس كي یسنایرج لوط ۰ رولوا
 یس هداف هګاع ور زه ی وس هدن سالا وح داد _ےد

 د ویلا  رامنا یهدنلخا د هر زج ےس Gh رواخ

 توا نع “هدرولا ع و "اقرژ صع نانل و هدزنعلا او

 نوع ما ی لا رو نا انا یوا نیک



Nربعلا تار  

 نداروا وهربنع مامو ساکعلاماهرکص ندنا روک ذم رهن

 هروشلر هلر تارف هدهنروق ره ههنروق

 ندنرارا رشلامرخ برعلا طش ندا لکشت ندنسکیا

  هلحد ٠ رول وا بصنم هن زفروک هرص) قرهیغ)اح تووا

 كم یسدنایرح لوط ردقهن زفروک هرصب ندنعبنم كن

 دوو یر یا

 هلتهح یاب 8 هدنعت وه راه كن هلحد رهن

 هدنعت وه زاب تولوا یررضهرال ندا یداصت هنسا رج

 ندنرال راتناتسو یهدن را ضعب كنلحاوس ردقهدادفب

 اشا ور اخذ هلک لک نکل « ردق و یسهداف هل ام و رزم هعشل

 لیست قیرط ر كوب كب ردقهدادغب ندرکب رابد هدنلقن

 . رو هنل وا هدهاشم یمهعطع گو در اف هلتهج و ندنغید) وا

 هدافتسا ندهلحد هامور زم صعب یعاشآ نددادعب

 ۰ رونلوا

 قتلا هد زاب ی دره وش بس یر تارف

 جوا ندارواو ناعب ندعاط لا عقاو هد هقاس» تعاس

 وص هرف هدنسهووا شوم نددرک زالمو روماخ «هاسیاک

 هاوشرندکتر و ولاب " هروخ ابج هرکص ندکدشلرب هلا

 دارم یمسا> ناد نالک ود قد ارو ۰ زدنا نایرح

 ۰ رد ۳
 "م هپ



 ۱۷۹ اسا بس ناتک یر

 کا حقاو E E HENS عا دن هرکب راد ریس ندا.

 لبرطف هل رش رکب راد بوشلر هدب رو كنس هیصق

 یتاه هدیعاشا تعاس قلاو رورم ندنسارا یه رف

 وارد رک ندک دشا ا ر وا او

 ناتسد نکل ا۰ ر رح ونانل و هدیغاشا تعاس زکس لدی وم

 نصح ۱ ترکی وا ناب رحب ی غ وط هب ونح هدعد

 هدک دکس ی 4 رف واه رد ه كتاب دم و دنسس هرو ) اک

 نات هدعاشا اهدو روشاب ندنراہنا یسهعطق ناتسدرک

 رج ندنک وا یرلهبرق كيتف و كيلج بوش رب هلن زا زوم

 ماچ ۰ ردیک هلص وهو هر وا ه دل و هرع نا

 ندناو هد کد تاوشل ر دارم تاز هة اا یدللملا

 هدنک وا هناح و راب یعاشا نددا دغب ۰ ردا ناب رجب هدا در

 یر نا وا ۵ دعا ۰ رول وا تصخم هر هلج د رو هلاد

 ترفكن رله رق لتهقو دیعب وز هللا یس هعلقناورشونو

 نالبربا ندنارف هدفد را و هب هراع دوک توک ندنرلتهج

 4 لع تراز فا رولنک ود در هل حد لودح كلوب ر

 هه رد س وا ۰ رول وا فداصم هنر ناف هدنل وص و

 س

 .راردا لیکشت لوک رب هگوب هدننهج برغ بولیریا



 رعلا تار ۱۷۸

 رار دتم ردقه هلحد ندسصت و هنسسصت ندرب ینیدل وا

 قردشلوا راشعا هعطق یيکيا هج هقشب هدهعدق هنم زا

 ۰ یدلند اس ودعم دز یعکا اور واخ نسي رب

 - وصح وتبنم تیاغب یسیضا را ن رهنلانییام "هرب زج

 یشات ندهشاس ضراوع نکل ۰ ردفبطل یساوه و رادل

 كن رهدوحوم ءارفو یاو هلا هروک تح درا ی

 كته ود راشع و لا ندع و رو ناز والا یساذعام

 ۱ ۰ ردنهاکنال وج

 ناتمدرک د ودعم ندنسهعدق تاط و ره ایمات و وسوم

 ی د زاد هعطق وش ۳ رش * هبنمرا الاش ىس هعطق

 00 ز لوحوک ۱ ونجح  لابح هل ساس ندا لصف

 ۰ رددودع هل رې هلحد

 یعتترب ه ردرغس ی رو مان زا وس ب یر هلحد

 تعاتس تارو ی رنو هدنتهجب یاس یش رفت راد

 E AR نعرا هد یس ر و ندنعاط راح: نانل و هكر عز

 لوس ر ٠ ندنس هرق نادیک عقاو هدهفاسم تعاس نوا

 یا هدو هکردیرهن (نام!) سوبروف هسي د ي
 دنعاصس درعس هبعش یګر بودا بکرت ندهبعش

 مرس ناک :هبعش یهکیاو ندهرق مان زوحباق فاضم
 نایرج وناعبت ندنرفرطنادیک و رام ۰ راتح ندنم هر

e TE ARLE ALE n LD RSA E 
  4 2ی  1 E Aی  iتا و : TEلس ار

 1 أ 9 و 1
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 أ

 ۱۷۷ ایسا تل تاقک یر

 E ا ن ۳ رش * منم را الش یس هیعیبط هع دو

 (هروس) ایروسو یرفص یایدسا ًابض « برع قارع

 ۰ ردع هیدایو
 «لص وم " دمآ یرلنال وا رومعم مولا كنسهع دق ندم

 ) نیبیصل ۱ نی هم ۰ رد رارهش ) هو ر وا ( سدا «نیدرأم

 - هح رد هب رق رب یدعس نکیاندنس» ر وهشم هعدق دال یرهش

 ندنرابع رانا یسهعدق ااا و شعا لوت هنس

 ۱ ۰ ردشف و یلاخ

 یکج هل رس وک یرلتیفک هدنسهرص نایب یتیربخ رات
 ههر وک دم "ه رب زح كياتدع ند ع ما وفا ه رز وا

 وا كی هک داو وی ناب ادش دال وا هد زاراشتتا

 کک كنەر زج ندنراکدتا داحا ین: رافرط

 راج « لص وم بول وا 2 د هراد چ جوا یسوراقو

 ؛داصماص و ) هع ر راد ) نیعلا سار نیبیصذ

 كن هعم ر نیاید دال وا یسلاوح ی كجه رم

 قرش كنهریزج و ( ضمراید ( هل. هرضم یردارب

 جراخ ندنراهریاد مضمو هعیرو عقاو هدنرلتهج لاعت و
 لتي هاو ن رکب ندهعیر دافحا مولا ىلع راح

 . یدلوا رهتشم ود ( رکبرابد )
 تبصنم دنا شف كن سو واخ ندنس هعط و زا زج

۱۲ 



 ربعلا تام ۱۷

 لصف یجنکیا
 هلیسژولویخرا و ایفارغح یتاطو مو ایمان و وسیم

 ردهدنناب یحرات یلوا نورف

 ۰ یسایفارغج لباب ۰ یسایفارغج یتاط و مو ایمان و وسیم

 ایروئا + يدم و دیاوع و تهاذم لباب ۰ یخ رات لباب

 رولا ۰ یخرات یسهعدقتلود رولا ۰ یسایفارغح

 تهاذم هلراب روئا ۰ یحرات یسهربخا تلود

 یادم و دیاوعو

 یسافارنج یتاطو مو امانو وسم

 ۱ یکما ۰ ردکعد یمارا كراربب یظفل .اتیماتو وسیم

 | مەد فرا راس ار تارف و هاچ یا یک انا و
 بنا كنهروک ذم ٌدعطق یرهغ تارف ۰ رایدلبا قالطا

 ۰ ردنانایرج هدنسیق رش بناح یر هلجد و هدنسب

 دالب یم رکید و روثا دالب یم رب كنايمانو وسیم
 سوروف هسا ندنرهبعش كرم هلجد ۰ ردنادلک

 رم بول وا ییدیم كن هعطق وش یعدنم كنس هبعش (نامطب)

 دودح ۰ ردیساهتنم لح یکیدلیا اقتلا كنارف هللا روک ذم



 )٤( نيچ ۰
 (یسیلاوح فیرشسدق) نیطسلف و(ه روس )ارو (ه)

 )>( (ناتسکرت) و (ناتسرانان) ابتیش

 ( ۷(ناتسنمرا) دشم را

 ) )۸(یلوطانا) یرغص یایسا

 )٩( (برعلاةریزج) برعدالب
 یا ینادعاب ندا عض یاب کمر اا

 ۰ ردارک



 ربعلا تار ۱۷

 هعطق یرلکدلس كنامدق ود هعدق یاسا ۰ ردیح رات

 رګ " ( قازا ) سیوتیم رهن " ( نود ) سیاست رهن ابرغ
 ) رک د قا ( هژدا رک 1 یللحاوس رد رف ) سوت و

 تهج و( ناع ۱ ه ربذآ رک ۲ فمع جا ۱ یلبحاوس

 ۰ ردد ودح هلا ) ناتس ران اب J اس ر ده هده رش ۱

 ۱ مولعم جد ( مزراوخ هربح ) لار واو رزحر ِِ هحام دو

 هع دون ورف نکل ۰ ۰ یدبا لکد مولعم راز د زار ۰ ید

 ۰ رددها تام ولعم زا ه رللم صعب یک نا هدی رحا وا

 ز وعط ا هج ور اسا نال وا م وعم هحامدق هلع هاش

 ترابع ندنرهعدق تاطوب رم كيلاقا وش هبا ےلقا
 ۰ ید

 هدن راهرتاد(نادلکدالب) لبابوایر ونا

 رلود یکسا نالوا شا لکشت
 هداسما و وسم ٥ یسهعدق رک ار

 نالوایمسقرب كنایروئا یکنیدلوا ( هریزج) ایمان وب وسیم(۱)
 یعسش رب كنادلک دالنو ناتسدرک (نم رهنلا نیبام

 هدیرلهعطق برع قارع نالوا
 ندنسهبدقتاط وب یه ایمان وب وسیم

 . .یدیا

 ۰.( نارنآ ) سرافدالب (۲)
(e)7 ) ناتنندنه ( دنه دال  



 ۱۷۳ ایسا س ناتک یجرب

 ۰ ردتعا دا را رد رود كنابسا طسا وا ندنس هرب زج

 ناسطندل وط و زکس یمرکب ندیلاعش ضع ۰ ردلیم للا

 هب هب ی ةلاعش تهح هدلګ یرکدلیا عطاقت ر هح رد

 لابح ۰رلشابهکعا دادتما یرغوط هنراغاط شوق دنهو

 یرلکدلبا اش هوو وم یرافذل وا عقم هلا هروک ذه

 هتشسهد ران قاب هب هیس تا ره جهل رھ ندمدو لب ۱7

 دتعردقهب هلا ته ندر وک دم عقو» ۰ راردآ فداصت

 فرط كلابح اب راهش ۰ رول وا لضتم e دودح و

 نیر نت r | لیکشت هج رفتم "هلساس شب یس ونج

 ۰ ردنا لاصتا هن نہج دنهو دادتما ازا وتم

 تولوا سکو ۳ و را "درک هروک ذم لاح

 ۰ ردم رفه ورم (4۰۰۰) یعافترا مظعم

 نادلبو رانا لبا هراس لسالسو لابج یهداسا

 هدب رالګ ثحابم ول رد رھ قاعتم هن رایفارغح ران و و

 ۰ یلاعت هللا اشنا ردعح دل زاب

 ا

 دعدق یاہسا

 ی وا نورف ےرات رح هزات هدناتک یحرب ویسا
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۰ 

EAC ۱۷۲ 

 دادع) هرز وا راصتحا هح و ندنرفدل وا و دنهمح ره

 هلع اش ۰ نم هل وا نک هدکب یرلعص و هل راد دڪګ و

 ندنرلهح ولماب كانال وا دودبعم ندلوا ےس هدار وب

 ثحابم و اھت سا هلا تک ه دو رص تر وص

 ۰ رک دیا العا تام ولعم ردو هر و هدن رل دص وص

 کن هلسلس ددع جوا نالوا لخاد هدم یحنرب

 ؛شوو دنه یسک ايلا یسار 4 E ردک وی

 ۰ ردیس هلساس ایرلمخ یسیهج وا

 دیس ورو عقاو هدنطساوا كنايسا یرلغاط یأتلا

 نچ كنهروک لابح ردلصاو یییدرلب نیس هلا

 ج د نجا للا تلامس جیو هد راو کوا

Eتو الشاب ندلح 3  e EIهح رد ىلا  

 ج وا هد رز وا كنسهرد شدراو ۰ ردنا ادا یرا دعم

 یعافتراهداز لا ۰ رول وا غلاب ردو همدق كم ترد ندکس

 یافت را مظعم هدار وا هک ردهدنل وص و هنس هریک یوک ولف

 ۵ سه ر مفا و هل رع روت :ا فاش ۰ ردم دو ك نوا

 بول وا بم رده رفصا وک نانل و هدو رش ندن زاغ و ح

 ردا عطف هج را وهنساهتنا كنس هعطق ايسا نددبم

 كرش ه3 الأم ردو الر ید ىس هل سلساب ال



 ۱۷۱ اسا تب تاک یو

 هنسدرب هدنوا لراوص نالیک ود ههروک ذم هريګ هدوا

 ٠ ضەلوإ یواسم
 ( طول رک ) تیم رک هدنسهبخ تهج كناسا

 رنو ۰ راو هری یکیا موسوم هلیرلما هب ربط هری و
 قا یمثوم كطول رحم «راردزا- یترهش كو هج رات
 قرط ره و عفت سه مدد يکيا نوا زویحوا كم ندزکد

 هر راج هلا ھاراق لا او يسارا لا شوک
 كم ندنا یعقوم و دعب ليم شثلا ندطول رك هن ربط

 ۰ ردل زوک ك یصارا یک هدنفا رطا ۰ ردعفت م یرادقم مدق

 هيض تهج كنايسا ید یلوک هیمرا و یلوک ناو
 یتسارا كنسکیا ۰ رارددودعم ندرل» ربع مقا و هدنس

 لصف یدودح كلود نارا هلا هبا ةسورخ تاغ
 ۰ ردا

 ر  زرسماظتا عافت را یک هرزعطس یمهعطق اا

 رهووا عفترم نانلو هدایسا طساوا یتح ۰ردهدنروص
 یرادقم مدو ) CERNE ( ندرګ مس

 ندنرلکوس كلاع لابح رد ووا عیساو وس ۰ راردعفت
 ۰ راردطاحم هل را هلساس د ودعء

 یشاطراو یرک اسم قاطو لاا واوا ل
  (Eرا ردعم# یک هرز وا قل وا یرعص ۰



 اا نارا دزد ند ونجح 8 همس وز دژلب ندلام بول وا

 ۰ ردد ودع

 مفاو ه دیس ہ9 رمش تهح كن وزو رک یه رب لا را

 ردول ز وط وص و حشر مدو شک 1 ندسونامف وا مس

 ۰ رارول وا بصنم هرګ وش یرارهن نوحه" و نوح“

 ۰ ردلی یللا زو یضرعو زویجوا یلوط روک ذم رحم

 یهدنرلارا یعیدل وا ترابع ندزک درب هل نف ورم یکاوش "

 ندنسل وا ح وز هلا زوط یعاربط كنەئطا و "یطارا

 ۱ نوساز یتاکلاب هک ردراو رله رب ق وح ك هد هّنطا و

 تا ربع و د ودوم ندرلنا ی رله ربع نوهازب وا < شانساصن

 هدیفرش لهل و هدن و تكنراغاط ياا هروک ذم

 طسو یرءریش رونوفوف و رو بول ۰ راردعفاو
 ۰ ردهداسا

 هدنلابح ییاتلا ۰ ردیلتاط یوص كنسرب# لاسا

 ۰ ردعفت ص مدد شبزون وا زویشب كم ندرح a و عقاو

 قوچ كب اک و ۰ ردیعب رم لیم كيبشب نوا یسهحاسم
 ۰ راقا هح راځ رهث رب زکلاب ند ورد نک رول ود رارهن



 ی

 ۱3۹ ۱ ایسا ےس تاتک یر

 هدہسازحا كن و ۰ رد رنک طبخ ر 2 ی 3ح

 ریس دلتسن هعقاوم ىراقدل وا شنا تا نکا

 ۰ یک برعلارح “ هلاخس رک رج : رد ریشه وا

 جزر ۰ ردشوس حزرو رجا رګ یس دح
 هلا لانق وبشا ندنعبدل وا شاچا لانف یدع# هدروک ذم

 كنهعطق یکیا وشو عقاو هدنقرش كناقبرفا روک ذم رح
 ؛«یزکد مچ( یر مو ور رک رضا سارا
 فاق» و * ی رلغاط لار وا « زک دهرف رد ءیزاغو لوماتسا

 راردهدننایم ایسا ها اب وروا یراغاط

 را در را هایم هاو اسم ی ها

 هک ردرا و ځد رله ریګ و رارحم هدهعطق نورد هیفام مم

 لارا رع "(رزخ رح ) نورق رحم یکوب ألا كرلنو
 ییایفارغج اوف هحایسا رنو ۰ رد ( مزراوخ رحم )

 یروص كنبعوج ندرلهریش یهدایسا ۰ رارد واح
 هدنلخاد ۰ ردعقاو هددضفح» نک اما یرلعقوم و یلزوط

 كنهلام تا ربح دم هداند و راه رګ و رګ نال وا

 قوح ك اھد هرم لاروا .ردن وزف رحم یکوی لا

 یضرع كروك ذم رک ا a DE راه ریه

 ليم شقلا زويد یلوط هونج ندلام و زوییکیا



OCG AE TEN N PIN E RN هو ما E ME 

Nحلا ترا  

 لوط و شب سس ندنسهحرد شب كالا ضرع هک رد

 هنس هج رد شد شعزو ندنسهح رد شب یر كنق رش

 )۰ E OD 0 یسیلاها ۰ رد شعا SI ردو

 ۵ کس راس (۱۸۷۳) اد زلرم نکبا رونل وا رابتعا سوهفب

 نوا كنهروک ذم دعطو هدا ودح ناسل وا (e و لیدعت

 ی هعبرع لایما كم ترد یمرکی زو زوقط نوبلم لا

 ییاها سوفن كب زویشب نویلم ترد یمرکی زو کس و
 ۰ ردح رذدیم یدل وا و

۲ 

 جم ای 9 د ودح

 ندنونج " یلاعم لوک رک ندلامم یم هعطق اسا

 ندب شا یی اه ےس ك طح رګ ندقرش ؛ یدنهرببک رک

 « ردد هد هللا یرلدعطق اش رفا ندب غ بونح "اب وروا

 رد راه ندنو یساربک دودح

 لامس ا رک سالم لح كنسا رغص د ودجح

 هل زافو نت رب عقاو هدنسهرا اشما هلبا ایسا ندقرش

 ندر یسرره ندنسازحا ا رح هک ردطبح رڪ

 «اکتشک رص :ردموسوم هلنبسن هرالم یفیدل وا لصتم

 ۰ یک نیچ رحم «اینوباب رج " كستوخ وا رح



 ۱1۹ ایسا د تانک .یصرب

 ادب ندهعطق وا مع نارعو تندم " مدا یب راشتنا

 ٠ “یونین “لباب ییکیدلیا اقتزا ردق هد هرم هت هلا:

 یرلاباش كنهعدق دالب یک ادص * روص «مدن هد ولس

 داوا شمراو ردن لدغ ردهن كنهندمراثاو عیانص و
 راثآ نال وا رک وا حارخا ندن رله ارخ هدو دالب وا

 یو ا لاکبشا نالوا .لوقع یازفت رخ وک

 ۰ رو« سوک
 هفت تاباور هدنسلا نما ايسا كنهروک ذم ةعطق

 یتکلع ایدیل نانو یامدق راسو سوریموا ۰ ردراح

 یرفص یایسا یرلیضعبو تیالور هلیما ایسا هدننورد

 هن ويسا نطوتم هدنلحاس یرغ سوزسیک ندنسیضارا
 «رایدلیا تیاورهندمر ود ایساو هل بقر فورعم هلیعسا

 ار اد ییددلوا لماش كروك ذم سا ناب و لاها

 . كن رتامولعم لردیک و هنکلاع یرغص یایسا عیسوتلاب

 قالطا ايسا هنس هلج كنبفرش دالب یکیدلی هشت

 هنلیصفت هدهساراو جد رتاور هقشب اهد ۰ ردراشعا

 ۰ یدم هلبروک موزا
 كنسرلاعت ضرعردق هونج ندلاعش كنسهعطق ايسا

 . (۱۲۸۰۰) یلوط مظعا هض ندقرشو )٩۸۰۰( یمضعم

 و رم و ۰ 9 ۰ 0 اس رقت یس هیعب رب هحاسم و



 ربعلا تا ۱ ۱3۹1

 مف یجنکیا

 ی وا نورف هل سافا رغج واو ارا

 ردەدنىاي یک را

 ۳۹م دره ی سرو دال ایمات وب وسلم ۳ یسا رعح كاسا

 یرغص یاسا ۱۳۹ ناتسذم را 93 ناس رانا 4 هب روس ت حج

 برات ع و ترع دان

 لصد یج ر

 هغ دقیایسا ۰ تالش ود ودح ۰ هحاسم و همست و تافرص وت

 ا و ا و

 لا كنهعطق شد یشدل وا یواح كضرا رک ا

 ' یاتسنا دهم ۰ ردیسیلکل هبلغ لا هک وفنو یک وی

 ی ره كح ون دال وا هرکی ندنافوط
 “یا و

 عفوم گن هم دو لود لوي ےھت یک سرفو لداب و رونا

 هردیسهعطق اسا یراثعیم و داوم كمارک ءایبنا ؛یراروهظ



۲ Li ego ۴ 

  ER U, e hê KÊف ےک بھگ

 11٥ سدقس خیرات س بانک یجئرب

 ید یار ندزکبحا ا « را تیحاصم دا رک

 هد هس رطد ند و راوح ۵ رحمص ندفدروب » كحهر و هلا

 راکنا هرک جوا ید نم ل وا ندرگوا سورخ ہیک وب 2

 دره وا كپلا راشم ین ۰ یدلیوس « نس ا
 ی وهح اراک وړم نالوا هدعما را یسودنک لع ییدنل و

 راد رب یط و را ) ادو ( ادو ند و را وح ۰ ید ا ۱

 یسیع ریدوهب ۰ ېد سوک هرانهاک ینیرب قرهلا توشر
 یداصتلا دسر طب «شدرا و هلحم یعیدل وا كماللا هلع

 متیاط یاس به هه رد ما لآ و

 قح بانج هدنساننا یرلیرح كرلیدوهم ۰ یدلیا راکنا

 دوو د حب وا رەد »

 یتماشم هنراودنک هلقعهروم ن ر هباعس ییاسیع ترضح

 ۰ )۸4( هرع ال رایدتآ

 لا ندنعفر كم رل سل ا هبلع حس E ترصح

 ۰ ندا تاقو هرکص هرس

 هست و س



 ربعلا تا ۱1

 ردانحویمما كنایش ترضح هدنرلارا رانایتسرخ

 واد دیللانحو نوعا یکیدتآ دیصت یاسغ ترضح

 ۰ رایدلیا داب
 قلا هللا حاکن یتیزق شادنرق هداسیع تعیرش

 تن رذا را ودر راه لا سارق کیا ا

 حاکن دمعهرز وا دوم ند ۰ یدتساا كعا حاکن یزد

 هلا یمن هيلا راشم ینهدک دنا فیلکت همالسلا هیلعیحم یتسمه وا

 هنن رز وا یرابلط كنسانا و لرو ندنعیدروب ناب ی رج

 تضخ ۰ یدتآ دیش ەليا ٰلتق ییایح ترضصح سودره

 تفوزارب ندنعفر كمالسلا هيلع یسبع یتداهش كنابحم

 ۰ ردمدعم

 وارد ولرد هلتوعد هند قلخ یسع ترضح

 هلا هنمززم للع و ایحا یتاوما ۰ یدرتسوک رلهزجم
 لزات هنسودنک نداعم د یدلبا اطعا افش هرن ال وا لولعم

 ۱ دود ڭكنەدام ا کا هسک تی ندا نالوا

 بواک هناعا تاذ یکیا نوا زکلاب نکیا شمروک یسیه

 راشم ین رار هللا رارصا هدراکنا نتو یرلهعشپ

 ٠ رایدتا قافنا هنلتف كن راترضح هلا

 و یعحهلروب عفر هاع” و یدصف ءوس كنموق

 هلا عج یتوراوح ندنکیدلردلب هنن رلیلاعتاذ هلبایهلا



 ۱۲ سدقم رات س باتک یجرب

 یتیراعد «مل هدا لاوسلصن هغفجوج یهدکشب » هدکدتا

 تاتکلایانا هلادبع نا ) یسیع ترضح بقاع

 ۵ لب سل لر ەد ) تئک اعا E یلعحو ابن ییلعج و"

 ۰ رلیدلیا

 نالوالیفک كم رم دوم موق هدنسارا لاقو لیقوش

 دیلا راشم ین ندنرلکدلیا مارق همادعا و مانا ییرک ایز

 افتخا هدننورد حاغا لور هلا رارف یراتضح

 ایر ز ۰ لدا عطف هلا قم تاغا رادو ۰ یدلیا

 هدنشاب زو هدن راتداهش نیح ۰ یدل وا دیه م السا | هلع

 ۱ ۰ ردا
 هحوع بولا ییاسیع ترضح مالسلااملع حرم

 ۰ یدتکهرصع رار هلا (راص بیبح )فسو یسهداز

 ندسدق لامعا هرکص ندقدلاف هداروا هنس یکیا نوا

 هنشاب زوت وا مرلسلاهیلع یسع هلتمنع هذه رق هرات

 ۰ راد دلاق هدار وا نیک د هب دما وا لصا و

 ها میت تعد رش نکیا قحوح یک ترصح

 ۰ یدا توعبم هلسارسا بهتون هرز وا قل وا .لماع

 ی-۶ ترصح هد نفت لکا لورو a تد

 ۰ ردشل وا عيا هرتعب رش تم رابملا هلع



 ربعلا تام ۱

 شا هماقا هدن ورد قاطراح یکیدلیا بدتر هدکدروگک

 مالسلا هلع ایرکز ۰ یدیشلدیلک سود كقاطراحو

 راه ويم لزوک زسعسوم هدنناب هگدرا و هنفاط راج. كع رم

 « رویلک ندهر اکس رلهویم وش عراب » و رولو

 ررو ییاوج « هللا دنع نم » عم ترضح هدکدید

 ۰ یدبا

 بانج دلاح یغنیدلواعاق هدنارح مالسلا هيلع ابرکز

 یر رطح یلاعت قح ۰ یدلیا زان لغ وا ل رابم ر ندّمح

 تاویمو ید یراسلا هلع: یسک نالوا ا

 ریذدت یهلاراشم ین هلا حلاص دلور لاس ندهناسفن

 ۰ یدشا

 كمالسلا املعع رم هلیایملا مما لئاربج ترمضح

 ۰ یدلوا هلماح مرم هلکمروفوا هنسهقای ردیک هناي

 عم هرکص یآ یتلا ندنآ ویمالسلا هیلعیم عاسیا

 ترضخ عرس ۰ یدروغوط یمالسلا هلع یسع

 یموق هدکدروتوک هنناب كنموق هليا عضو هکیشب یارک

 رار هلبرمروک یتغجوج زفرب نایمروک حوز زونه

 مع رایدلیا مایق هنجر و تاهذ هنظ وسهدنفح املاراشم

 تراشا هکیشب هللا ود « زکیروص هفحوح » یتفیک



۳۱ 

 مالاسل ماع یسیعو یحو ابرکز

 امملع د واد ن نایلس مالیملا هلع اب رکز ترمضح

 عاسبا یش ەچ وز كلا راشم ین ۰ قول ناطق ی

 كنائام نب نارع تش مره ندنلسپ ناس ترضح هنب

 تش هنح یسهدج كمرلسلا هيلع یسعو یسهدلا و

 ۱ ۰ ردنشادرف زف لد ووافق

 هدودا وا اقام اسلا (ماع ص ندنار#ع ی. وزەنح

 ۰ یدسا ردن هسدقلا تدب تاج

 دل وت ر ا دما عح ٥غ وط یقحوح لک را

 قح روح ترا نوک یندح دلا تل و ناتتکیدتا

 اا زونه ضو شسعا AG ود » ردلکد یک زق

 ۰ یدیشل وا توق نارع یاباب نکا هدنن راق

 قجوجو « توروتوک اه دا تاب یگ سه س

 ۰ یدلیا ماست هرابحا رەد 4 رد ردن هاب ند پلا فرط

 هلع ایرکز نالوا رابحالا سار هدسدقلا تا قجوج
 ۰ ردشملاق هدنتلافک كن رلتمضح مالسلا

۱۱ ۱ 



 سا ۱ ۱۰

 كعلاب رب هدکدش ود 4ب وص ۰ ردشعا هوص س

 جوا هدشراف كقلاب هللا رافغتساو هوت بولوا یبقتع
 ۰ ردتشعا حارخا ینا قح بانج هرکصندقدلاق نوک

 هزولاب یم تقو یعیدلتا هنرانک وص ندنراق كلاب

 هزات کا یراترضح العو لج قح ۰ یدیشلوا یک

 یسلاها یون هن ۰ ریدروب ناسحا تو توو

 یکیدنب یک كملاراشم ین ۰ یدلوا ر ا هت وعد

 نامود هایسر یتیرهش یوندن و شمرارق یزو لوک نوک

 هدا ون هسا , یتکح هلک تاب صم رب هن لاها ۰ یدیشمرلباق

 فوخ هموفرم “لاها ندنغیدل وا شمر و ربخ نکیا

 فورعمود « هوت لت » مولا هدنچراخ رېش هللا بادع

 تاذع ۰ رایدلوا لوغشم هللا هوت بوقح هه نالوا

 هاون سو ترضح ۰ یدلروب عفر ندنرارزوا

 یلاها ییهیملا ماکحا یکیدلیا غیلت هدفدروب تدوع

 قلنوعزا هن هرکص هدلاح یرلفدلوا شعا لوبق

 ضرقنم یرلتلودو بارخ یرارهش ندن راکدرسوکا

 ۰ ردشل وا



 ۱ ۵۹ سدقم جرات باتک یجترب

 یس هرکص ندو كنګ رات لسارسا ین ۰ یدردتا ری

 ۰ یلاعت هلااشنا ردقج هی زای هدینات مسق

۳ Ê” 

 ا
 نیما و ندلیارسا یب یرلتیضح هیلاراشم ین

 «ردروهشم ود یمن سو هلتيسڏ هنن را هدلا و ۰ ردن دنطبس

 ا ا هاو
 فرط هد نامز كنابرزع ن ماتو ندا سولج هدنس

 ؛ینلروم ثمب هنتسیلاها یونس ا
 قلت يج ندو فر و هلا بادع ردقنره یرلیروئا

 «یدمهردتا لوبق هدهسبا یدلبا توعد هکعا لوَیفو

 نکل ۰ یدنس هب یک رب هلا Jay هنرانک هل د سو ام

 هفرطر ندر یرلقدل وا هکدعا رودص یہلا رسا كناسا

 نەکا تک رم «نداوطت ر رم نکا کف وات یراق
 یکیدنب هلعل وا بیس هنرودص یلالخا ید هب ر هدنفح

 ۰ یدلاق ندتک رح

 « ردرا و مدا یلجوص رب هدزمحا 3 ی زر كن هیفس

 دلکعا تباصا هنو ترضح هدقدنا هعرف رەد

 بود ۹ م یلحوص اعفا و « یر ات مصح هبلاراشم ین
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 علا تار ۱۸

 كن رتضح مالسلا هیلع ایمرا نانل و یرمصاعم و باکت را

 كنايدص رصنشح ۰ یدتا فاکتسا ندلوبف ییصاصت

 یعلشرواریارب هلیسهناراتدشو لتق بول واطلس هنککلم

 لاب هلتراتسا بارسا یب ردا بارخ یسدقلا تسو

 «یدل وا ضرشنمیتموکح( ادو )دوادنبو ۰ یدردنوک

 هل ) 1۰ ( هرڪ#لا لبق هئداح وش

 (نایایک )دام ینادلکو روثادالب هلیضارقنا كنتموکح لباب
 دا اقا( وک شرک ند را ید

 تج راد هدلباب لمارسا نب تدم هس یللا نیکد "

 ور مدقمهنس( ۱۱۸ )ندنرعش ۰ رابدلاق هدن راد راسا

 ۰ ردرشعا تعنع هنرارابد هنن دلکعا قالطا یسبه

 رس ودام یمهح ورشم تالماعم یصنتح

 وغ بوریدنالپوط ینیرهحسل فیرش تاروت یهدنرادب
 دن ررابد هرکص ندقدلتروق ندنراسا لباب ۰ یدینعا

 ارو یرالاخ ردم تاب یا هد یا
 لا ا + یدناهدب را اهل لاو وش ید ر نه ترک

 هیعرش ماکحا و شهالاق یرلدحح تاروت هسا هدنربارا

 مداسسلا هل رع دلع هاب ۰ یدنشل وا لورم

 تارون هللا عج یتسالعو حماشم تالا رسا ین یر

 ندیکیبورد زاب یتسهریثک مس هلعم وف وا ندر زا یه رش



 ۱ ۷ سدقم رات س باتک یجرب

 تدانع نون یس دعب بودا د دی و رم یسدقم تار و

 دک دتا تم 3 هنسر زون وا ۰ یدل وا قف وم هکم ردت .

 تارف هلا ون ینوعرف سصم ندا مایق هنملع هرکصت
 مالسلا هلع ایمرا ۰ ردشل وا لوتقم نکر دیا ترح هدنرق

 ۰ ردهدنامز ایشو

 ۰ یدلوا رادمح زاحاو یلغوا هرکص ندایشو

 ۰ ردشعا تاکترا اف توت ۵ کیر كن رد زاحاو

 یزاحاو وک نوع رو سد هدنآ یحدرد بر و

 یب یایشو ن ےقایلا یردار هشر هلا سبح و لع

 ۰ یدتا یبعت هنتموکح لیارسا

 ءاصرهدو و تعول هی ر نوآ هدع اسو وا ےقایلا

 لباب ءردشاا تاکترا رقلاف ولرد ره راغم هبیملا

 تدم هنس ج وا هلکعا هيلع هیابلا سصنت یهاشداب

 اتم وحح لباب مرعلسر وا هدلاح یدل وا عبا هرصنتح

 هنر بودا تافو هلا لاحوشو ل لربت هنماعم ی لا ورب

 نب ادص یسیع هنبرب هلبا لزعو بلج هلباب ینا رصنتحت
 ۰ یدلبا نرعت یایشو

 یلانف ول رد ره رد هنس نوایم و = تلم كنا و دص



 ربعلا تام ۱۰3

 یراامد تلم راها هرلع اوشا ۰ یدلبا عفوت ییساعد

 لاح: تراک هرزوا قلوا ندنسهدوعس تا )و

 ناسکسزو هدوهک ر ندنرکسع روثا ندباهسصاح یھ س ر وا

 ا ها هوا وه یل رط هوعاط فتا

 یکللاراد هلع ءا ۱ یدروک هدنا دمی رلهزانح نیلحایص

 «ردشعا هطاصم دقع هلا ایفزحو تدوع هاونن نالوا

 زونط قرف یسهنس یعزوفط یهرکی كتموکح ایقزح
 :یدروطوا هن ر اسنم لغ وا بودا تافو نکلا هدنشاب

 ولرد ولرد بوتح ندنکلس كنابقزح یرد اسم

 یاسذمبولوا طلسم رایروثا هنکلم ۰ ردش۶ و هد رقلانف

 ۰ یداتر وق ندن راسا هرکص تدم ر رلید روت وکه لباب ادنقم

 راهظا ییالوط ندنس هفاس لا و ریلش روا و

 شعب هدولشروا و رحت یسدقم تس هبا هوتو تمادن

 توف یسهنس یجب یللا كنتموکح هلیساشنا هبا

 ۰. یدتا سولح نوما لغوا هنر تولوا

 یتموکح هلکعا یدصت هراعلانو محاط و جد نوما

 ها کیو ل ییسودنک هدقدل وا غلاب هب هنس يکيا

 ۰ ریدلیا سالجا یایشو یلغوا نانلوب
 داق فا ا ما ی هدقدراو هنشان ییا نوا ایشو

 ۰ یدردتا ی زر هن اه وک فر ۳90 یراق دا وا ش



 ۱ ۵ ۵ سدوم خیرات  باتک یر

 نا رسا ین یی وا شا یک اکر یر

 لولم ۰ یدلوا ضرقنم هدعشوه یسهیعش یلود

 ینرارسگمب هلا تافتلا مدع ۵ یهلادهع یرادعت هروک ذم

 ہن راتل ود ضارقنا مه یرلعا باکترا یب یصاعمو تیکت

 یداب هشرال وا تدعم هتد شو رهف كنتلود روا هدمه

 ۰ ډک وا

 تایم حج ؛ادوم ا دوادی

 ادو یضارقناكنسهروک دم هع كل ود لیاری یی

 ۰ یدا هدنتموکح هنس یصنلا كنا رحب ندنک ولم لود

 ار دداا کروم رو وا روت دو هوا

 ٠ رایدلبا تعاطا و تیعبت هایقزح طابسانالم روق ندنرالا

 یهاشداب رولا هدنتموخح هنس یعدرد نوا كنافزح

 اد تار :e كنادوم ( بیرخانس )تیرا

 ۰ مود سم وک و یا عظع و تدیش هدنعح ابفرح هلا

 صوما نب ایعشاو عرضت ضع *یملا هاکرد ایقزح

 نوحا ی ند سەل روا هل هجح ا مع همالساا هرلع



Notرم  

 تزنف تدمر هرکص ندماعد ا یدایا قل رادمح هبس رب

 ۰ دما روهظ

 اب رک ز لع وا كماعد ر هدود] وأ فرطر تّرف وس

 تاق و ال و رم یخ داف لا اک و یدلوا راد

 ر فسا یلوا ردم سا نام ولف شر هکعا
 یتموکح ردا لتف یمولش یداحنب یحانم دو

 ۰ رددنس نوا یموکح تدم كعحانم ۰ یدتا طیص

 هرس کا ق احا یلع وا هر نده بم

 قا اب ایلمر نب جاو هدهسیا یدلبا قلراد تم
 رو فم N دم كحاش ۰ یدک ak تور د] وا

 طاب سا هدننامز كنو رسالف تلغت یهاشداب روثا

 مدا قوح كب ندرلیلنارسا بول وا طاسم هلا رسا ید

 رشم ر و وک ورا را اقا

 نکیشعاتیعم هراسانلاسیهاشدا روا ادنا عشوه

 -اطعا هه روا تلودو قافتا هلمتم کو 2 هرکص

 ۰ یدلیا یاکنتسا ندادا ییوکر و ینید) وا دهعت نس

 شا و طب قلم هلا صح يشوه اسلام

 یغامریا نازوج عقاو هدرواخ یتعاج ر ندلیارسا

 ۰ یدلیا ناکسا هدنرارهش لرلیدام و هدنراوج



 ی سدقم میرات س باتک یجرب

 هب رز وا لسا رسا یی یرلت رطح یلاعت قح ۰ یدل وا نر اقت

 ۱ یوووت اس ی وفا

NAL 

 لاوحا "هه كس ارش ی كولا

 مسالا روک ذم هدالاب ندنکولم یتلود ا

 توف هرکص ندک دا تبع نت م یک کم باحا

 ۰ نا هدوشا ین راد هوس لغو هتس تواقا

 ی نوا را رصت مس یکاو شل وا تات هد رفک

 ۰ ردشعا تاق و بوسود یعاسا ی كن صف

 ۰ ردهدنامز سابلا ترص اف و

 مارو یشادنرف هدنناق و 4 یدبع و یلعوا كناخا

 هدام كن و ۰ رد ٤۵س یک یل دم ۰ یدل وا راد حب

 هرس زکس صد E ر وها ا ندماروم

 هرکصندنا ودنسید. نوا زاحاو یلغوا هدنوف كنوهاب و

 2 ۳ و وب ۳ و ۳۹
 ی رد طاس ند ماعب ر ی 3 هدق دل وا بو شاو



 لا تا ۱ ۰

NV 

 سابلا ی ران رطح مالا هيلع سابلا ندامملا راشم

 ۰ رد رگ ن نوره رنع ی ساخ نب نیس بل

 تاکترا داع هی ر E لعب ی دعب و تاحآ

 ثوعبم هرلنا هلکل ربع مالسلاهبلع سابلا ندنراکدش۲۰

 ید رب جا هد 4لا یدلیا تڪ رده ره ۰ یدل وا

 ٠٠ ريخ ندنرهدلب ىراترضح ىلاعتقح ۰ ریدقا تافتلا

 رهشال ندنراقلجا هلکعا مطق یرارومغیو عفر یتکر و
 ترصح هر زا یل روف ندرازاب وشهرکص ندق دالشاب هک

 قح تانج ندنرقدل وا لماع هلدتعصت نولو یسابلا

 هبوعچ نیل راجا هلبا یهلارما سایلا ترضح ٠ رثیدل و
 ۰ ردرلشم روم تل نع رامتحا

 كمالسلادیلع سایلا ىرلترضح مالسلا هيلع عسيلا

 بودا فرشت هلت وو ماود هت حو ظع و ۰ یدک هنر
 e 1S ار چ ن

 * س

 هدنافرب .هدهسیا یدشلارب هحالضا یتلاوحا تالا رسا ید



 قزا_يلس ترصحم ىس سۇم كەر وک ذم تم وح

 ییرفک هدنسانا یتموکح مانع رب ۰ زدماعد رب ندنربهلوک

 یر یدم < یدلبا ناغوا تداسیع تاکترا و نالعا

 ۰ رد هس یکنا

 یدل وا راده دنس 4 یٰلغ واهرکص ندماعب رب

 ندنطبس رک اسد ندنغیدنلوب هدراقلانف یک یسایاب هدو

 كناشعد ۰ یدر ویدا طبصیت ا هلا لتف ییادان اشهب

 رړکح ړل هلا لع وا هدنناف و هارددنشاتن زدچر a ی مه ودح

 3 یرز یر رلهرع هرکص هنس یکیا بول وا
 ینوک ید هدهسنا یدلیا زارحا یبموکح مادعالاب

 هدودرانالوا هدکغا هرصاحم ییرپش نونابح كلرایطساف
 م و وکرل هنر قره وا لا وه دا

 : ۰ یدنل وا هماقا یرع

 ر هلا ماقا هب هفرق یکا طابسا هدنیصت كن رع

 روا یر کل ۶ دلا تعب هاچ ی ین یک
 ۰ ددا لالقتسا تک هدنتموکح ادلع مد وی

 تدم ۰ ردو یسناب كن رهش ه ماس نالند هیطصص

 هنر تاحا یخ وا ا ندریع ۰ زدهنس یکیا نوا

 له ی
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 ریدتا تءوکح ٠ ك زاحا ير رضح مالسلا هلع ایعشا

e ردهدنامز 

 ز زج 7 راد  EW. 3درو وای

 روف س رک یادم.  ۰ Eزا ندس> و 7 ارو زح

 نیس آل سمت ا ۳۹ نددواد ین تن تا رسا ید

 كنهروک ذم تع جت هلغل وا ض رهنم ۱ یرلودل وا

 روا و یه را دا تر وص ردو هن هد وق رم هنس

 نالوا شرا نددواد ی

 ی ا

 كنايلس ترضح هرزوا ینیدنلوا رک ذ هدوراقو

 ادو هدنتعاطا *هراد كماعبحر یلغوا هرکص ندننافو

 ۰. یدیارلشلریا یرارکید بولاق یرلطبس نیماين و
 یا شک رول اسوم تافو ةو و طارسا

 هدلاح یراقدل وا و دص وصح تموکح یس هنس

 ثكمالسلا هيلع یسومو دت هنس ) ۲۷۰ ) یراتموکح

 ۰ یدل وا ضرقنم هرکض هئس ( ۸45 ) ندنناف و



 4۹ سدقم ر حل یاو و

 ۰ یدبا ندناصصا لاح نسح و ندا طاشاف وم

 توام ردا ار ها 265 ناف ندا وا نص
 هتس نکس ماروم یلغوا هرکص ندطاشافوم «ردشلوا

 ندنو ۰ یدشا تموکح هنسر ایزحا یلغوا هنافو دعب و

 زہ ھا شدا یرلطیس نیماش و ادوم هل روهظ و هرکص

 دكدواد یب كردا ماف هرحاسر هدئمان ره شلاق

 شاوم یلعوا كنابزحا هدهرص یکيدلبا مادقا هنسانقا

 اا هادظنا و ناهاوج رک ضد ره ص لو مات
 هدقدل وا لصا و هنشاب ید رو نم لوط ۰ ید تلا

 شاومو مادعا یسهنسیحصلا كنتموکح ەم ودر "هرحاس

 دادا سالحا دم یخ ف

 تا ا ےک فا یر واک

 تعوکخ هنسقرقو سکا دک ییتراج ہلا ےمرت یسدلا

 عاق ایصما یخ و هنر بول وا توف ه اک ہض ندکدشا

 ۰ ردشىل وا

 یلعواو الخ ۰ ردا هنس ود یادم كنابصما

 هلشلع صر ابرزع» یدایا تعوکح هنسیکیا یللا ایرنع

 هدنناف و تولوا روصق و فعض راح ود یهرادا و ل ولعم

 هنس رشتلا نوا زاحا یلغوا هرکصندمان و و مانو یلغ وا



 هدب راد د واد ید سنا 4 هن رمش ایا رام یو٥ یاصع

 ع ورم ف ۰ هی السا تو الخ دام ندنغیدنل و

 هد هتسدا شلر | همس یبا تموکح ردقنرهقرهلفاب هل رظن

 نسل د واد ب «رایدا هدنس هلم افلخ دواد ی

 ماشو نیطساق ا رام ظاتعا 9 هددت رح

 ردرلشل و را رفتسا هد راف رط

 بم

 یتموکح « ادوج » دوادی

 هرکص ندکدنا تموکح تدم هنس شپ ماعیحر

 هاردا موحه دنرزوا مانعیخر قنوتش نوعرف رصف
 تب یاوما نالوا لعن هنسودنک ندنایلس ترشح

 ور ناک دلم کلم دش ید نوا ماعبحر ۰ یدالیا

 جوا هدواو ايا یلغوا هرب ردا تافو هدنشابرب قرف
 قارب د سلاح اا لخوا هوا ترف هم

 ۰ یدلوا

 دنرزوآ ۰ ردهنس رب قرف یتموکح تدم كناسا

 نداسا ۰ یدلیا هبلغو هراحم هلرابل هشبح ندا ح ورخ

 ۰ ردشعا تم یخ شدیم کن طاشاف و لغ وا٥ رکص



 ۱:۱ سدقم خیرات س باتک یجرب

 هزتعاطا راد یسهلج لرلتالوا هدندیعم هللا املا راشم

 و دن رل ضا یاد هر لولم ۰ رایدلبا لوخد

 دس قرف مالسلا هلع نام ترصح 4  ردراشملوا

 معنلا راد مزام ه دنسان یکدا یللا هرکصندک دا تا

 3 رد وا

 یدر وط وا هتنطلس ر سسماعیح ر ىلع واهرکصندنناف و

 تسد رد یم وکح « یدارظنلا عیش ؛لکشلا یدر ماعبحر

 كنرارد بولک هنر وصح لیارسایب یاسر هدکدلیا

 دتا ییفیفح كن هبعص روما یرلقدل وا لمح هدننامز

 هدکدنا تروشم هلشود یاسّور ماعبحر ۰ رایدتا

 ضعب نکیشما بیست یتبولق بیبطت كموسع یسپه
 یو لودع ندلوبق ییاعدتسا وا هلیلافغا لصاما

 هکعا فیوح هلسهارا ددشت و تبالص ییموق لیارسا

 ندتعاطا راد یطبس نوا لروک ذم موق ۰ یدالشاب

 نمایش و ادو ران ال وا عیسیطم هب دن هلکعا ح ورخ

 هرشع طابسا نالوا قّرفم ۰ یدلوا صح هن راطیس

 ییسرب ندنسهندخ كناملس ترضح و ندنطیس ےیارفا

 لمارسانبهرکصندنو * رایدلیاذاخنا هاشداب هنراودنک
 شب نالوا یربغ لد واد یب هلعل وا ےن ه یکبا یتل ود

 نک . ردو r E ) ۳۷۰ ۱ یی ود اس



 را اف
 نداسوم تاف و 2 رات و نارکح لر روص و ۲ قرد

oo )۰ ا ناخ اراد مزاع ۵ رکص 2 فا )  

 ۰ یدبا هرات ۶ تری هداناف و

Sh 

 ۰ ردیلغوا كعالسلا لج دواد هلا رابشم ین
 هنر نکا هدنشاب یکیا نوا هدشاف و كنراردب

 كسدقلا تي هدنافو نیح دواد ترضح ٠۰ یدک

 4 ىدا را شمروب تیص و هم بهم | هلع نایلس یتراع

 كنتموکح ۰ردعماح یتنطاسو توب یجدنایلس ترضح

 ۰ رلیدروب عورش هنراع تسدقلا تاب یسهنس یحدرد

 یحر نوا كنننطلس ۰ یدلوا دتم هنس ید ان ما

 ماتخ هبات یسهنس ( ۵45 ) كناسوم تافو جرات و

 یلوط و زوتوا یعافترا روک ذم فیرش تیب ۰ یدلر و
 هطاحا روس وب رب قس حراخ بودلوا عارذ شما

 ۰ یدنل وا لاکا هدهنس ج وا هلترشابم

 نیس یر لند: دات تیادب كلا ر Br ین

 هک رم ا وو سيقلب ی E نک ۵ کو



OY or 

 مالا هلع دواد

 ی دم وع س ید س د واد ی رات سطح و ین

 نب مارا نب بدوسع نب نوشڪ ن نولس ں نو

 ٠ ردمالسلا هيلع بوعي نب ادو نب صراب نب نورصح
 ادتا ٠ یدا یرېش نورح یماقم كد واد هر

 . یسهلج ًارخوم نکبشلوا لصاح هقرفت هدنراهرا طایسا

 ادا تعب هم رلبسل | هلع دف

  تربصح ی ندنناف و كمال سل اهبلع لئومس ۱

 عج قنطلسو توب ۰ یدلوا فرمشم هاکل رسم د واد

 هدنردب هقلاع ندناماک دالبو لاقتا هسدق ۰ ردراشغا

 « تامو یهراس دالب ندنطساف ضراو یماش نانلو

 ف ینیرارهش ناتسضنمرا نیس ا 0 نا

 ۰ رایدلیا

 ندالومیات ودج رو ز نالوا لزا ههلا راشم ین

 زر هم ER ماکحا ۰ ىدا را ندنابهلا و

 «رلیدا لماع هلیماکحا كتاروت ندنهددل وا



 ریمل رم ۱

 4هزرابم لرهد « ردقحهلوا تاذ وش یلتاق كنولاح »

 ۰" یدلیا رما سگ
 هلکعا لتف یا لردیک وشراق هولاح دواد ترضح

 . رایدل وا بولفم و مزبنم یرلنعثدو بلاغ لیئاسما ین
 هدنشاب زکس یللا مالسلاهیلع لئومش هرکص ندنو "

 لیئثارسا یب بولوا نانح راد مزام هدلاح یراقدل وا

 ۰ ریدتا نفد یشرش دج هلا کو هحو

 راها یر رک تولا مال بلا هلع درک
 نسح وتردق یغید وق هادیم م واني ہللا لتف ینامرهق

 كتولاط لاحو «یدلبا بلح یتبح كنهلج هدنفح یلاح

 وا صف رد هداواد تی ڪج داکعا بلج ینیردسح

 رار هلا سح یدصقوش مالسلا هیلع ا کید

 .ردشاتروق ندننرضمكنولاطو شغل و هدهنفاح ىن

 ندنغیدل وا راح ود هةمادن ییالوط نددصق وا هسبا ت ۳

 نارغ هاسیلاها نیطدلف يروا قلوا ترافک هتسنفم
 ۰ یدسا تافو البتف هدازعو مالا

 او ا لا رسا ےب نکس داو ال

 هلق رب نوا قابو هدوادترطحیطبس ادو كرهشود



 ۱:۳ سدقم خیرات س تانک یجرب

 سر ر ولاا لتا ت دا ترج تونل وا
 هدنراګا بولا هضا معا ناسل یسلوا هاوي ندهلام

 .رایدتا هدافا یفیدل وا رامدا قحصس هتنطلس هدایز ندن 1

 رها كاج ىلاعت قح » مالسلا هيلع لئوع“

 ۰ یدتا تاکسا یروک ذم موق رەد « ردەلو

 ندنسهر ابج ناعنک هرکصندک دتا تنطلس هنس یکیا ت ول اط

 زو هام هدراارا دا تىلا يراد نطسلف

 هدفدشل وشراق هلرکسع كتولاح لیارمسا ینب «یدرتسوک

 هسا تولاح ۰ یدتسیا زرابم بونا هنادیم تولاح

 .هزرابم ندنغیدل وا ندناصصا تدشو شطب و تعاق لوط

 راشم ین ۰ یدفل و هسک كحدا ترا رج اه تم

 هو ویزا یاب یال ع تلد کیا لک نوا ها
 یهروک ذم تعالع هدنسبر ج هدکد لیا هناعع ییرل

 یکحوک لا كنناوخا مالسلا هيلع دواد ۰ یدمهروک

 لنعسج ۰ یدناهدقمرات وا نویف تقولوا هدلاح یعیدل وا

 لومأم یتفایل هغفلو هدشیار كوي هلبوا هل.تهج یتفاح

 نم E E مقوم ندنفیدلوا
 لاوس ود « یعدلاق هسک هد ورک اهد 1 م السا | هيلع

 ۰ ریدروب
 هلکه ر وکه دنا ی هبلغ تمالع هد راکدتا بلحیدواد



 ریعلا تارق 2 ۱:

 لصف یجتلا
 مالسلا هلع یسع ندنناد یرود لیئارسا نب كوله

 یاق و ندا تعبس ردو هنود ر كن رات طح

 هرع#ل | لبق

 ) ۱۸٦۰ — ۸٩4)

 یتموکح د واد ین ۰ مالا ع نایلس ۰ ۰ دواد تولاط

 یمو < لا ستنا یل ندا قا رفا نددواد ی

 یلاوحا 7 هیه تالمثارمسا یب ید لولم ۰ مراسل اا ا

 هرلع سو ۰ یلاوحا 2 هیف كنك ولم یل ود د واد ید

 ۰ مرلسل | مملع یسعو یک و ابرک ز ۰ م رسا ا

 ۲ زوج

 تولاط

 علاب هب هنس رب نوا یرلهرادا كمالسلا هيلع لئ وه

 هاشدا رب هراودنک ندنرلګا یموق لیئارسا یب هدقدل وا

 نیماش هلا راشم ی و رلیدلیا aE ت وأ هماقا

 هاشداب هلا u هاذ مان شيق نن تولاط ندنطبس

 ندا رک دع موف ےن تتولاط ۰ یبجا نک



 ۱۱ سدقم حیران س باتک یجرب

 نداسوم تافو . یدبا یبا كنرود لا رسا یب

 هنس جوا ناسقط زوئرد ندا تقبس ردق هنامزوا

 ةاضق راردم ندا روهظ ههنن ورود لمارسا یب هدنفرظ

 یوتمد لتا لم وام هرکس نما اتقا هلومرا زخ

 ۱ ۰ ردشعا روهظ



NEEربعلا تار  

 تاذ مان ح ونام نب ن وشعم :ندنطبس ناد ت ودا هناغتسا

 ۰ یدابا ماما هر هعقأ دم هلرا طاف و مايو تاع“ اد

 یلبح نداق لها هدهعفادم و تراش یکید سوک

 ۰ ردشعا و او هدنس ودنک تول وا لوتعم رد

 و. رد هنس نوا یدو ح ندم

 هحالضا یررتادو هرادا نس تدم هنسقرف یلیئارسا

 هد ۵۸ رس یک و نم وح نینس تنها" ۰ ناسا تر

 هيلع دواد هدهنس ی وا یمرگی و حالا هلع لث وعش

 ۰ ریدر وب دل و ماللا

 سناقو 2 رات كمال ىلا هلع یوم یناف و تنها

 رد مدعم هنس )۱۸۷7( ندنرعه و هرکص دن [:۸۳)

 و اب

 هلو نکیا هدنشای,قرف یرلتمضح هیلاراشم ین
 تافو هدانا لوا هيلا یموم نهاک ۰ رلید) وا فرشم

 هرادا تدم هنس ر نوا ییروما اسا ید لا

 ماکح ید ۹۸س هک ونص كنهروک ذم نینس هک ریدروب



 * ۳٩  سدقس جرات س باتک یجرب

 قدس وک راتم دح لوس لوس هدتاید دظواح ۰ ردشعا

 رکاسب ینلخ كلعا و هنسجوا لعا نلغوا هدننافو
 “هرادا تلم بم جوا يجر او ند عالوت ندنطبس

 ۰ یدسا روما
 بودا روهظ رباب یداعلح هرکص ندنناف و كعال وت

 هر لیاری کب ید توت ا ویا یک

 ندنلسف مالسلاهیلع طول ۰ ریدالشاب ه یصاعم باکترا

 ۰ یدلوا یلوتسم هنرارزوا وطب وما یکلم نو ینب
 ه ربد) وا ب رط صم ه دن رڪ تح یا تدم كس کس نوا

 ندنرک دليا هناغتسا ضرع ه الوم هاکرد هن هرکص

 ییطلست كنوع یدو مایق تاد ما حاشف ند طبس سذع

 ۰ یدراتروف ندنرالا یلیئارسآ یب هلبا هلازا ابرح
 دد زادا یی ین لما ىب هنس قلا حاتش

 ۰. ردشعا تم هرومعا هرادا هنس ید و

 ليله نب نودبع ندنطبس نولوز هرکص ندناصیا

 .یدتا تمه هنن روما ریدت ر وک ذه موو تدم هنس ا

 ده رکھ وديع

 یراالئساو ربص كنسلاها نیطسلف تدم هنس قرف

 «یدالشاب هغلن وغزاهن لیئارسا

 ندعلاح هاک راب و رافغسا و هب و هد هعود وب ۰ رایدلاق هدنتلا



 ۳۳۹ رم

 لا ناو ۱۳۸

 ندعح تانج یشات ندههاض» و تاس یراکدتا یداسص)

 مکح تحت كنولم تدم هنس نوا «زایدالشاب هب هئاغتسا

 مایف ارج دوها ندنطبس نما هرکصتدقدلاق هدننراسا و

 ییروما لر وک ذم موف تدم 4س نر ارح دوها

 ۰ ردشعا ما ود هد ريد دن

 رایمش ۰ یدل وا معاق تاب ام ن راعمش دن رب هدنناف و

 ۰ ردشل وا توف نیرسع» را و هب همس رپ یمهرادا تدم

 ىلع ات ۰ راد دلیا نامعط ف لیا شا یب هرکص ندنناف و

 راتفرک هنراسا و مکح راد كساب ندنکولم ماس فاد

 د قلا وا تیم هدنرادوآ تدم دنس یدرکن یزو

 هلا يماعوشسا نن قاراب ندنطبس یلاتف ارخُو»

 هنس قر هلکعا هبلغ هاب و مابق نوتاخ مات هرواد

 هرکصندرلنو ءرلیدتا هرادا ییروما كلنارسا یی تدم

 یسلاها ندم ۰ رایداشت رسردم هدنګا داسف لاح تدم

 هبیراک درورپ هاکراپهرخالاب ۰ یدلوا طلسم هنرارزوا
 تاد مات شاو س نوعدح ندن رلحا دل ردبا زاد و عرضت

 .یدلیا مازمنا راچ ود ینیرانمد و مایق
5 ۶ 

 تعوکح هلمارسا یب تدم هنس قرف نوعدح



 an تو یا ی ی تی یو تی

 OTO YE تست TPO E ی نی ی ی تو بیش تین شک یا

 ۱۳۱ سدقم جرات — باتک یجنرب

 یادم هلا طیص ید یماش مالا هرلع عشو

 خم راد یخ و رک رک تاعارمنا یو ین

 9 o3 رعم نکا 1 نوا رول ه هرکصتدکدتا | ما ود

 ۰ ردغغا

 نوره ن رنع ی ساف ۵ ندعشو ترو

 مابق دن , بد دی كالا رسا ی د انف و 5 تالاک هلا نار £ ی

 ۵ دعد ۰ یدتا ما ود هرادا وس 2 ED ید نوا ۰ رب دلیا

 للاعت قح ندنرلکدلیا نایصع همح بانح لیارسا یم

 ی كنا ت زم E ۰ یدرزوب طز هت رار زوا

 رایدلاق هد راتراساو دایعتسا

 ندنسارجا ییسهنا رص ماکحا هلیسالیتسا كناش وک

 كالو ندا مایق هشروما هرادا كلارا ی هرکص

 ربدآدن اتق ند لش وع ندادوم طہس یشادنرف اا

 ا و طات كلاس افق هنر
E BE۰ یدلیا ته  

 هش یهو ا ید هرکص ندنناف و كل وع

 بم ۰ رای دلیا مانصا تداسع تاکترا و مایق ه یصاعم

 سا ید ۰ یدتا 3ا هن راسا او یروک ذم موق



 ریعلا تام ۳۳۹

 ماکح كلا زا ی و مالسلا هبلع حشو

 ۱ یدود

 لیارسا یب یبدت كمالسلا هیلع یسوم ترضح

 نب نو نب عشوب یرلفدل وا شمروب فالعسا نوجا

 اعبر ن ما رر ن خان نب نادعل ن د ومع ن عاماشيلا

 تافو یراتمصح مالسلا هیلع فسو ند عارفا ند

 باڪتسالا یلئارسا یب هرکص نوک چوا نداسوم

 یرم ندرا فورعم ود همیرشو تک رح ندهب یارعع
 . رلیدلیا هرصاح یتییرهش احرا ندناعنک دالب بوک

 کد ا یدو طی ر هضم | ترک
  یعیدقیح ندرصم هلیموق یسومترضح ۰ رایدتک هسلیات

 یتوات نانلو هدلس یار كمالسلا لع فسو تفو

 است همالسلا هلع حش و هدنناف و ن٧ح و شلا هج رار

 هسلپان هللا لیاسما ییب مالسلا هیلع عشوب ۰ یدیشغا

 هدیلاوح وا ییرلکوک كفسو ترضح هدقدروب تعنع

 هدلحم یرلفدل وا شعاص كنناوخا یهلاراشم ین و
 ۰یدلیا نفد



|۳۲ 

 E ام ی عن ششم e e نوش دف ین نیش OT PWT TI WE تی بش

 ۱۳۵ سدقم خیرات - باتک یحی رب

 مالک و لاغتشا هلئدابع و موص هداروا نوک قرف رهدیک

 دوعوم هللا فرطنم امدقم لوزا ۰یدتا عامسا ییهلا

 «ردشل وا لزا تقولوا هنسودنک فدرش تاروت نالوا

 ندرلن وتلا تناما یک ہدن راد یموق کا هدروط

 هیعازو رب یکیدتا لاعا كدسفم ر هدنمان یرماس

 . ىدمهلوا ردتقم هنعنم مالسلا هلع نوره ۰ رایدیاط

 4 یعازو كنموف و تدوع ندروط یس وم ترضح

 ترمضح ندنندح هلتنعل هن یرماس هدکدروک یییراقدناط

 نوره ندنغیدروب هذخاوم بوتوط یتسهیح كنوره

 ترضح «یدلیاضع ینکیدءهروگ زوس مالسلاهیلع
 یعوق هرکصندکدتا اقلا هزکدو قارحا یینازو یسوم

 هادم یتارو تولوا لئاز یتدح ندنکیدلیا رافغتسا

 . رايد ردشلزبهدنراداقتعا ی یرابدیحوت لبا رسا یب هلقموق
 كرديا تافو هدنسارکک هت مالسلا هيلع نوره

 هام رب نوا ندنوره ید مالسلا .هیلع یسوم ترضح

 نون ن عشو هدلاح یرلفدل وا هدنشاب یمرکیزو هرکص
 نییعتلاب هفیلخ نوا لیارسا یییرسدن یمالسلا هیلع



 ربعلا تام ۱۳

 هلحاس یدونج و نوعرف بولو تاج هللا روبع لارا

 یرکسع نوعرف وققبطنع یراربنالپراپ رح مدقمندزعنلی
 ۰ یدل وا قدغ هک اله یابرد رارب هلا

 هدکلر هلم وف هرکصذ دکدک ندرڪګ یس ود ترصح

 هدکدتا برقت هنس هدلب اګ را نکردنک هنامنک ضرا

 تب ۰یدلک مزال یرلراشح نداروا ابر كنلاها

 ییرفدل وا فولأم هلئدش و رج یسیلاها احرا كتاف

 یوم ید د رلکح هیمهریک هاڪ را یر وذنکت هدد عیچ رانا و

 براش كیرو نس هدنک » رار هلا هدافا همالسلا هيلع

 ترضح ندنر کدد « زر روط وا هدارو ا زکیدا

 7 لی دیر قیا را یب هاکعا اعدد هرانا یسوم

 لو كح هديك هد رط دود بولاق ناد یر هدنس ا رص

 ند قح تاج هگدنل و هدر و لم یارعص « راب دم هل وب

 بوناصوا نداولس و نم ۰ یدا رروب قازرا یرانا
 e هبلع یس وم ۰ رب دا رايش ا ناغوص و هل

 4 زکناج . زکیدیک هرصم هد زکیراو » بوایقص یناح

 «یدلیا در ی رلنا ود « ووو هدار وا هسدا رتسدا

 یموف ی وره یثادنرف هلا یراپ جو هیلاراشم ی

 هروط نال وا یرلتوس یایص ط.هم لیک وتلاب س رپ هد ګا



 ی تی یو یک ی تی ی و نی ی نو ی

 تعهد TT ی

 ۱۳۳ سدقم جرات س باتک یجرب

 هدیفع رارحاس ۰ یدتا دیدم هلا باص و لتف یتسهلج

 یدرلعح ههر وفن دن وعرف و نابم رد رل دید لسوت هم السا

 ۰ رلددرب و یدا نام

 رس وع ورو ه كن رلمح ید دعس هلا مالا هرلع یوم

 دنم وو هرلا راشم ین ندنراکدتا تلط هدحا وم ند وع رو

 درص وت یکعا ماود هب هن اعت سا ندعح و ماصختعا هریص

 وارد هڪ اع ور زم نوعرف موو ےیل فرط ےک ىد زوی

 یننوګ راص الخندرلتفآ وش ۰ رلیدل وا التبم هرلتفا ولرد

 شعا تمالس لیصح هل سادو تعجارم ههلاراشم

 ۰ رایدگ | ناعا هنن هدلاح یرلقدل وا

 تانسا نم یریلاع دصقء كمالسلا هیلع یموم

 رارصا هدعنم نوعرف ۰ یدا كمروتوک هناعنک ضرا

 هیلاراشم ین اردنا قالطا مالا رخا ۰ یدیا روهدیا

 دنصخ ریکیدرب و نوعرف هرکصندقدقحندصمهبا یوق

 یر هف را هل e راجا ندنغيدل وأ مدان

 مالتسلا هلع یسوم رار هایم هرانا ٭ یدتک هرص

 زکد هدکدلیا برمض هليا اصع ه ( سدو رحم ) مزاق رح
 ییا نوا یهدنراتفافر هلشجا لو یکيا نوا بولیراب

 رڪ نوعرف ۰ یدک یزکد ندلو ر یک و لبره طبس

 ید هدک دتا تیععت ی رانا هلا ES ند رالخ نالحا



 ربعلا تام ۱۳

 ۰ ریدتا توعد هقح ند یا تودنک هشاب كنوعرف

 هر یساصع یسوم ترضخ هلکعا بلط هزت” نوعرف

 كناهردژا ۰ یدلیا لوح هاهردژا ر لاحرد هدقدقارب

 كرا وعرف ندنزاّشهانالوا موع یازفا تشهد هدنادیم

 هراد هسبا نوعرف هلردا تایح ار افوخ یرایصمب

 وج كير یسوماب » ندنشدلاق روسصع هدنتشهد

 هملاراشم ین هلعم را ولاب ود « توط یاهردزا وس

 ۰ یدلوا لوڪ” هب اصع هدنلا دن هدو دن وط یاهردژا

 ندیآ ناعل هددرامح هلا عضو هنیبح ییرتداعس د

 ۰ یدلیا لانهربخ ینیرازوکح كرانروک كانبات رون

 هدرارهشتد ول وا هللا لج هر" یراهزجم* وش را وعرف
 هنيه هدنلاح یرهیلع هاسومو تلج رارحاس دوج وم

 ۱ ۰ یدنل وا دع و تافاکم

 هل.سفار هر ناصع مالا هبلع یس وم هدّننعچ حق وم

 تالا یهدنادىم كند رهس تول وا اهردزا اصع ارت

 ۱ لوح هب اصع هدفدلا هنلا هنن هرکصذدق دن وب ید را 4 رس

 ندن قدالک  شفیدلوارصم ار وشررحاس ۰ یدتا
 هنیلاعلا بر بوشود هریادجاس هرزوا یژو یسیر ره

 وش كرارحاس نوعرف ۰ رایدلیا نالعا ییرلکدتا ناما

 ردا فطع هن راقافتا هللا یسوم ترضح ییرالاح



 ۱۳۱ سدقم حیران س باتک یجرب

 (نلاعلا تر مارا E یسوماب) هدک دتسدا كم ود ورک

 تشهدو یبظح تبیه وش ندنکیدتشیا ینفیرش یادن
 بودا مالعا یتفیدل وا نیلاعلا بر ندا ادن ابرک “لع

 هنس هيات هلغل وا نانا قلن وقت وط هدا بلو ناعفح هدى

 یروعشهک اتو ۰ ید لشاب هکلک هسعر نرم و فوض

 صا ) سدتلا یداولاب كنا كلعت علخا ۱ یدلبا تد وع

 هغقار هر ناصع یکەدندو بطاح ه_الیاج باطخو

 هیحر اصع هدقدوارب هر یاصع ندندل وا روا

 هبلاراشم یبن ۰ یدّسا تیک رفت و لوح ها رف تشهد

 هلا بانتجا ندسعت ییهبحو باهذ هفوخ یراترصح

 ناز سلوا بهاذ هف وخ هدک درب وج هه هفرا یزو

 اصع اردنا لحا داکعا قلعت صا هنس وط یی هیح

 هلا نوعرف هل اب یتبدل وا رهظم هنس گن اض دو

 یدنلوآ صا یسکا توعد هند ییم و

 تبول وا هدوع هدب رفت رمش اا كناس وم ترصح

 ندنفردل وا ناسالا صف نوره ترضح یرارهکیلاع ردارب

 ۰ یدلروب أاطعان واع« هلت وس لیلح مهم ید وا هلکعا

 نوره ا ه رے د مالا هرلع یو ترصح

 هدکل رب یسیکیا ندنکیدتنا غیلبت یب یملا ناسحا ةاقاللاب هللا



 ربعلا تا ۱ ۱۳۰

 هدم راوص ینیرلنوبف رانابوجو ینیراقدلوا یرازق
 اراظتنا هرلنا ندنراقج هیمهرا وص ییرلنوق یراودنک

 "ةچ رم یسوم ترضح ۰ رایدلیوس یتیراقدنلو هدکمکب

 ضم هنرااباب هلئلدوع رازفو ندفدراوص ینیرلناویح

 بودیک یسیرب كرازق هللرما كن راباب هرعص ندکدلیا
 هلا راشم ج ۰ یدتا توعدهن را هناخ یاسوم ترضح

 یوم ترضح ۰ ىدا مالتسلا هيلع تیعش ترضح

 مالسلا هلع تیعس هدک دن | ناب ییحورخ بیس ندرصم

 یسوع هلبا نام دلو ینراح.یمح هاروا كنوعرف
 ید وک تومن یو و نما السا هل

 هنراترضح هیلاراشم نسير كشرازف هلیطرش كعا
Eیا  

 لها هرکصتدکدلیا تدم لاکا مالسلا هيلع یسوم

 هتک وا وو لک اک ندو اوج وس اوج تالا

 ٠ رایدلیا فداصت هقوغاص هصک هدقدلوا لزانو لصاو

 .یدهتچ شا هد هسنا یدقاح یغامتچ نوا ققای شا
 شنا هکم روک یسیتلراب شنارب هنزوک هدشناج روط

 هلعش یکدروک هدکدتک هروک ذم لیح هرزوا كمروتک

 یکه د هکر اب هعش عقا وهدیدا و یهدفرط غاص بویلوا شنا
 ندنفوخ هلکروک روتر دتع ردفهاع ندنجافا ناترک و



 ۱۳۹ سدق" خیرات س باتک یجرب

 كم یکیا هدکدوب یرلترمضح هیلاراشم ین

 یرکید "یطبق یسیرب رانو هکیدلیا فداصت هنماغوغ
 .یدتسیاددمنداسومترضح یلتارسا ۰ یدا یلنارما

 ندنفیدروا قورمو رب هنسک وک كنيطبق یسوم ترضحب

 هلفسأت مالسلا هیلع یموه_« یذلوا توف لاحرد یطیق
 هذخآوم نوحا لوتعم لردبا امدتسا ترفقم ندقح تا

Nقم کالا ناتو  
 هدهعفدو یلیارسا ۰ یدلیا قداصت هنتسهعزانم هلا
 4 نس » هب لارا مالسلا هلع یس وم هدک دلیا هناغتسا

 نکیشلوا تنسهلنقز نوک ینود و نسا هسک ورم
 یطبق ندنرلکدید « نسرو هدا هعزانم ځد نوک و

 تولمب یفدل وا یسوم ترمصضح یلعاف كالتف یکنود

 لتف مالسلا هيلع یسوع ۰ یدریوربخ هنوعرف یییفک

 بلط ندنتلاخ هللا ج ورخ ندرهش هدکدتشبا یتکحهلیدا
 ۰ یدلیا تع ع یغوط هندم و و ا

 هدکدشت هنشاب وص نانلو هدنرانک كانرهش نیدم

 ۰ یدروک تعاجر نالوا هدقمراوص تاناویح هداروا

 ییرلنا ویح هکیدا راو زق یکيا هدنسوریک كتعاج لوا

 هبلاراشم ین ۰ یدا رارولکب نوا قمرا وص

 كنعش لو رب هدکدلیا لاوس ییرلاح لرز یرلترمضح
۹ 



 سنا یار ۱۲۸

 ی وع سا هش رالتق كن رلقج وج تک را فج ۶-4 وط

 : ۰ یدرب و

 ب وقعا ن یوال تا دناح و یمهدلا وییاسوم ترصح

 نالوا راد هلق یلافطا كنوعرف هدکدلیا دیل وت مالسلا هيلع

 ۰ یدلیا اقلا هلینرو عضو هفیدنص رب ًازارنحا ندنما

 یهدنس وش راق یارس كنوع ر یلدنص وس یا ومادل رم

 هسا نوعرف هجوز بوروو کد هشتلا ءارلجاغا

 جم و تلح هلکمروک یغیدنص نکرذآ لاستعا هدلین رهن

 هة وس كنج مندنکیدروک قجوج رب هدزکا هدک دردتا

 هرز وا قل وا رغيعلا هرف هدک یا 2 و هب اق و جوج

 هن وعرف ود 4 مهیلسب هد زاب یک لغوا یجوح وس

 ۰ یدل وا یصار جد نوعرف یدلیا هداّوا

 «یدیشمردنوک نس هريش نوعا تیعب ۳ کل رهدیشیا

 دنع) ایا د وس هل بل الد لكنسهربشهش یم روم ما ییا

 هکمآ رارب هلیسلا هن ضا نس هغ كنمانا قحوح ۰ یچتلا
 . ىدالشاب

> 



 لصف ین 2

 لدا ید لولم ندنراتدالو كمال لا هیلع یموم 1 :

 میاق و ندبآ تقبس ردق هنر ود

 هرس ا لب

( ۲۱۹۳ — ۱۸۵۵) 

 مالسلا هيلع عشوب ۰ مالسلا اهل نورهو یسوم

 مالل اهیلع لئوعت ۰ یرودماکح كالمارساب و

 هر

 مالسلا اپیلع نوره و یموم

 نن یوال نن ثاهاف ن نارع یسوم ترضح

 - رامرکم دلو كمالسلا مهیلع مهاربا نب قحا نم بوتعب

 ندمرل سا | هیلع مهاربا دلوم یرادسلع تدال و ۰ ردن

 ندنرحه هکر دهرکصهنس () ندنافوط و (۲:)

 ۰ ردم دقه كنس )۲43۸( دانا ور ادقلا وا و ) ۳۱ ۹۳ )

 رصم مدقم ندنراتدالو كمالسلا هيلع ىسوم

 رو رس وک( اظم یلیخهدنراتح یموق لیارسما یب ینوعرف
 یکی كروک ذم موق هنرزوا اؤر رب یکیدروک ۰ یدا



 ربعلا تار ۱ ۱۳۹

 « رای دا رصبلار مط هيلا راشم ین

 هدنراوزارټو یوا هلئدابع همانصا هکیا باعصا

 لوحوک و رولا هلکجل وا كوب لردا باکترا داف

 صاوا كمالسلا هيلع تیعش ۰ یدا راراتاص هک وا

 رب هشرارزوا قح بانج ندنرلکدعا لوبق ییعاصت و
 نوعا قلو لع قجهشراب هلکعا طیلست قلقا ےہ

 الا فرط نم هدلاح یرقدلوا شا رارف هار یبپه
 نر دالر همتا كول نارو لا
 .رایدلوا لاله بوغاب شت | هنرارز وا یکرومب

 ندنلس مالسلا هیلع ےھا را نندم نبدء لها

 نک اس هدلحم فورعم هلکعد ندمو راوج هک و بولوا

 ی رلعا ناصع هقلاخ هلنفلاح هتیعس ترصضح ۰ رایدنا

 هح ر ندا بولوا بلاح یییهلا بادع هدنراقح

 بارخ یرهناخ هلروهظ هدیدش ءهلزاز رب ندرو هاه

 ۰رلیدل وآ كاله یرودنک و
 تولوا رح هد ند هس روکنا بلا رام

 یراقد_الوا نفد هدنسهرا ماقم هلا مزمز هدشافو

Eel u 
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 Te سدقم حرا س باتک یجرب

 هقح ید قلخو دیحوت هدماش مالسلا هيلع لغکلا وذ

 تافو نکیا هدننشاب شب شع تولوا لوغدم هل وعد

 یجالسلا هبلع بیعش یرلتیضح یلاعتقح هناف و دعب وشعا

 ۰ ردشه روی ثعب هللوب

 مالسلاهبلع بیعش

 تبا نب اقنع نب نوعیض هدتاور رب مالسلا بیعش

 عسا بول وا یلعوا كمالسلا هیلع مهارا ن ندم نب

 ۰ ردروک ذم هلا ممسا و هدناروت ۰ رد نور یر بلاع

 ةیاور یلعو كالیکم ندندالوا كندم هدارخا تیاور

 رب ندیآ ترم هماش هحرار و ناما هعهارا ترضح

 ۱ ۰ ردیلغ وا كناذ

 نکرو وا کرد هد و زوضح تیغش تربط

 ٠ ردشلروب ( ءایبنالابیطخ كاذ ) هدنقح

 د هکیا باحصا ياللا هيلع بیعش قح بان

 ۰ رایدروم ثعب هلکل ریل هن دم لها و

(a)رد هنسانعم جاغاشل راص هن رب رب یرللاد  

 هدب رفكندم هکر دعض وم نالید ) لوس ۱ هدا ور ضعب

 ۰ ردعفا و



 ربعلا تا ۱۲

 هدیهلا هاکرد یساعد ۰ یدلیا تاحاخا یضاق هاکراب

 نامح ۰ روا ۵ رب هلکخابا تواا) بول وا نرو هلوب#

 قان ید ر هدفدر وا هر ییعابا دلکعا ر ودصف رش

 هرهاظ ضا سا ہدک دا ند وص قوعاص هلا اک

 عج هنر ودنک قیتح منم ۰ ریدل وا بایافش ندنسهنطابو

 ۰ یدلبا ناسحا دال وا ولها هلا احا و

 رص رپ وروما رح هح وز نوک نکیا هدالتا لاح

 تعص ااا ندنکیدلک یک املا راشم ورو

 زا شک ا سم ود » م هروا کد زو کس مهسا رول ود

 نوعا قماس وا را هدم هدق د] وب توک ٠ یدا

 تەد رب بک ندنوا ددع زو قشیراقو شاب هن رالا

 ندیهلا بناحیرلمروا هعفد رب یتیرهجوز هلکنا بولا

 دج لا هلفلروی جو
 ۶ دیه 7 حج وا ناسعط یرات ر صح هبلا زی ی

 هدن را وح هج نالوا یرلتفامتبس هدنراتافو « رد رشل وا

 ۰ ریدنل وا ندد

 لفکلا ودی رلمزکم داو هرکص ندنرا ودنک قحبانح

 7 اهر ارجا ی



 N سدقم حیران س باتک یعرب

 هنس یاب لاتسا تدش لاح وش ید) وا ادب رادروق

 ندنبنارکش ضع هنقلاخ هلا لمحو ربص نکیشلوا دن .
 یا » هگدلکو د هرب ندنراهراب رادروف ۰ یدلوا یلاخ
 ندر هللا كرهد « زكي یزکبفزر یرقولخح كعر

 درج لح ۰ یدیا روق هشرزوا یراهراب بوردلاق

 ۰ یدالشاب هکعش ود درو هتناسل و هنلق نالوا درح وت و

 ةجوز هکیدراو هبهجرد رب هسیا یرترورض و رقف

 ییهبمو تاوفا هلا تخ ورف بوسک یندراحاص یر هم رم

 ندا الیئسا یییریلاع دوحو ۰ یدلوا هروبح هکرادت
 ندتهدل وا لصاح هددش تنوفع ندنتژک كحورف

 تولاق هسکهدنناب هقشب ند راخت وز و دادترا یرلنم ّوم

 ۰ یدتا دادتشا هنگ ا

 عر» هدک دلند « هلا افش ءامدتسا ندیعیمح"یناش »

 چاق رب نکیسشعا ناسحا تم و تصع راب هو اکب

 ندکقمسا افش هدنودا راهظا یخ ندالتا كل هنس

 ۰ رايدر و یتیاوج « مرینات وا
 كنالب نالوا هددیهلا ةنزخ » مالسلا دیلع لبر

 عرار دنحض بلط ۰ ةو لت ردو یتا
 تاحان ضع هقلاخ ندنکیدتا راطخا ود « نیسیلغا

 ضم ساعد (نیجارامحرا تناو سضلاسءیا) و



 .  وبعلا تام ۱۳۲

 ها تولوا ج ردم هددهكلا هروس ندهن ارق روس

 ۰ رد ددق ولوم تابا ور یدل وا تایحرب هده

 ی امزو ییدل وا نوا ایش ی :هدراسرات ضعب

 یساوروب هد هسا ر رګ یکودنا هرکص نداسوم ترصح

 ۰ ردنا حرج یس وصف یناقالم هلا یو ترصح

VL 

 مالسلا امملع لفکلاوذو ب وا

 ن مور نن حراز ن صوما مالسلا هیلع بویا

 .هدحام "هدلا و ردیلغوا كمالسلا هيلع قحصا نن صيع

 هلع توتعع ۰ ردندندال وا كمالسلا هيلع طول یر

 ناروج قناع مات ورد ایلام رم تامل لا
 ۰ ید هدنرهش هش بات هنت ال و

 دالوا تک و فرشم هوس تویا تریضعح

 دارم هما روو تولوا منتم هل ورثو

 «ردرشمروم لاغتشا هلئوعد هنس زکس ىلا هلکعا "

 «رایدل وا ناحهارهظم هلدعا ونا كنالب ندىهلا فرط

 یییرهود ۰ یدلاق هدنتلا راوید یزف جواو یلغوا ید

 فلت هفصاع حایر ینیرلننک ۱ « لیس ییراذویق " هقعاص

 هدي رک زا د رغ تسب و اتنه هضم ر یلتدش كب ۰ یدتا



 ۱۳۱ سدقم جیرات - باتک یجرب

 هنرازدبمالسلا هیلعفسو هلتهج یراکدتا افشا نده
 هل اناسحاو فطل ۰ یدتح هکر دوب یریبعت كمایّور »

 یزءاقالم هلابلج ندلوج یزسو ناراقحندنادنز ین

 اوا ار کس کلا ھل ندا م

 رايو
 ید نوا ہد رہے٥ رارب هل رالع وا توععد ترصضح

 ترضح بولوا ےعنلا راد مزاع هرکص ندقدلاق هنس

 نکیا هدنشاب قلا یللا هدنافو نیح كنراردب ید فسود

 ۰ ردشعا تافو هدقدرا و هنشاب نوا زود

 ا ىب ردقدنافو كمالسلا هيلع فسود

 هجر صم هرکص ندنآ ۰ رایدنا مرو زام هدرصم

 ۰ یدلاق یرارابتعا

E 

 ٠ ردحاص كمالسلا هلع يسوم سصخ ترطح

 اشن رباع نب خلاف نب ناکلم قرەلوا ایلب یرایلام مسا

 ۰ ردرا و هد راس تاناور هدا و نامز

 یس دصق یتاقرلم نالوبعوقو لا یس وم ترے



 رعنا ارم ۱۳۰

 زکیه بولا یتسودنک «رولیچا یرازوکزکیروس هنزوب
 ۰ یدلی وس « زکلک هارو هدکلرب

 توقع هدقد ج هارعص تولیرا ندرصم ها

 « مروهلو ییسدصار كفسو » هندافحا مالسلا هلع

 و نیکی طرف هفسو » یرانوروط ندنکیډد

 | رە
 ترض ح یکلم وک ب واک ی ۔ہدژم هلا كالم وک هک اتفو

 یهلج بودا توع یتربصپ رایدروس هنزو ڭىوقعي

 ۱ ۰ رابدلبا تع نع هرصم

 هدکل ر هلا یسیلاها ویکلم ر صم فسو ترضحب

 كنسودنک یردو كنردغیلاع ردب لابقتسالاب یرانا

 وربندهنس یتلا یمرکی بو وا نیعلا ربرق هلبرادید

 لرهد « هاترسحاو » هراودنک و « هافسواو » یرارد

 ندد اش لح یی دیس وک تاتکرف نالوا لا هن را را

 هنو كنربو نکیشُنا الیتسا نازوس شنا ییرنورد
 رکشیاشاو نناسداشعومد یارهتا ند رز وک بولیواص
 ۱ ۱ « ریدتا يیارمص

 بولیروتوک هنارس یتافلعتمو ناوخا هلبا یساباب

 هاتیفا او ناوخاو ا رووا رسا
 نالوا دودعم ندمارتحا هدرنامز وا یسهلج هدفدنل وا



 ۱۹ سشدقم حوا شب 2

 ندلع وا ولنک وس یکیا ےب ۰ یدلیا ماعا هدنمح هلا اد

 ییکلم ک یلناق ود « ید تروق » یرلشادنرف سیر

 نکیشمالسک یشاپ كمرازوک هلیقارف كنا ۰ رایدروتک اکب
 هاتم تقرس هد لغو ا رکید نالوا یسک | كلک وک

 یلعوا ۰ زلکدندقاط ردا تفرس ر ۰ نسشع وق ىلا نس

 ۰ ردنوس یشنا ناشنوط هدلک وک نوګا كنا هد وردنوک

 ۰ یدروب جرد ود « مردا اعد دن اکس هبقوت

 همالسلا هيلع فسو تودنک هرصم بتوقع دال وا

 ترضح ۰ راد لیا اطعا ییهءان و ناس یدراترورمط

 زککیدتا هنیماینف و یتناها زککیدتا هفسو » فسو

 هدافاتروص ۰ یدلیاباتع ود « زکسیمرولی ا

 نس» ۰ یدنالک | ینغیدلوا ےک هشاوخا هدخاومو

 ماد رف هدوش «مفسو توا » هدنرلکدید « نسیمفسو

 هک نوح ادخ لوا » یرلشادنرق هلکاتوس « ردنماش

 زمگیدتآ تاکترا ز ۰ یدروب لیضفت همرزوآ مز یس

 ۰ ریدید « قدلوا راکبنک هلراشیا
 شذزرس ول ردرپ مه ٠ زس ندن» فسو ترضح

 ترفغم هدزکفح ۰ ردنمحارلا م> را یاعتهللا ۰ ردقو

 همانا ب وروت وک یکلم وک 9 هرکص ندک دلب وس » نوو



 ض را 5 نكد هه ګرو مکح ه۶عوحر قح تاج

 یرارکید بوق هدا ر وا رەد »¢ هل ربا ند ر صم

 ترضح . رایدلیا تیفک ناب و تعجر هنناب كن رااباب

 یا را ز کا نوحا ]رم زکسفن هکیلب « تب وعل

 هدزقعبرش هک ی دا رولبب هل نع هسقو ۰ یدلیا نییزت
 هکردراو مدیما «ردلزوکریص ۰ ردوا یسازج كقراس

 ه رايدر وب « ردا ناسحا ګ هد نح وا كم رالغ وا یلاعت هللا

 ثكفس ویا » الا داع ا نزخاتد رو ضا عا ندنرالعوا

 هالغاهالغا ارهد « ترسح و نزع نالک کب هلقارف

 نددرد تكفسو ی رالع وا ۰ یدلک قلصام هنرازوک

 ه العا ردقه دعدنا لاله یکسفن و لتحم یکلقع بورا

 ندعزحو ع ےہ » توععت ترضح ۰ رایدبد « نسعج

 میاکش هن وک رب ند رس ۰ رد هعح بانج ممیاکش یالوط

 یشادنرف و قسو تودنک هرصع مرللع وا یا ۰ ردف و

 * رایدروب ۹ زکیمک دیما ندیتج ركهالا و ۰ رکیا را

 هللا توزاب دمای رب هرسصم زب نع مالمسلا هلع توععل

 84 ی را ع ر صم یا « هرکص نداتش و E ی 4 یلاسعت

 ۱ دیا رام دج قح بانج ۰ زنادناخ رب لک وم ال ه مرز وا

 نکیشلن وق تاع هن زاغوب كفاح“ ا مایاب و مالس و درب یا
 أ



 ۱۹۷ سدقم رات سم باتک یجرب

 ۰ رایدید « ردعل وا یریسا تدم هنسر كابحاص

 ه رشم هدکدلدا یرګ هلا هداعا هارس یراکو ۰

 فو تصح. هلکشا روه ھلو كيما

 نیما » بوقعإ ددوا ۰ یدوف Ib یییمایش

 هدفسو یشادنرف مدعم ندنو هسا یدتا قلزسرخ

 ندتحا مالسلا هلع فسو هدنراکدد « یدیشعا تقرس

 بولاح ییلغ وا كن راباب » هدنبلقیدنک بويل لوس یش رب

 رک. دنا ها یب رک دلو وس ر هب یدعش نکیا رافعا باکت را مش

 ۱ ۰ درون
 .ررملا اراد يوا ا روت فی و هوش ا

 یلعوا هکردراو یردب ر مظع یردقو رابتخا كنیهایذب

 ۰ ردشعا سصح کو ل و نی اله كفسو "

 یوفیلا هنرب كنا یزعرمزب ۰ ردو یسهصلک | كنلکوک
 اا جا یهدربعح زکفطل وش کروم دازآ یتا 1

 ادام د ا مو تا < زاد
 دا ناوم نسب نیا هاا او تیام
 ۰ ریدروب « زرول وا ندراملاظ

 و تو ددو یو ا ترم داوا
 هر یروس هتشدا » یراکوب ندن را هل رطع یارحام

 دوخاب ندا مایاب . یدرسوک زو تروص ر هلو ۱



 ربعلا تار : ۱ ۲

  هکلک ودشاب ندنرازوک قرهلوا نسراستخا ندنکیدتا
 ۰ ىدالشاب

 دره د » هل وا ی تا دنرف ەد تس لک ۰ ار او یمزکلاب

 ۰ راد در وط وا هده رفس ر کا بولا هاب ییماش

 هام رګ یهدل وا یمادنرف فس و ترس هرکصذدن ون

 هال میدی و توقش ریا هد NE هدکد ردا ەنىھاي_ ا

 ۰ ربد رلغا بواب راص هرات و كن رار ر هلعمات وا یرکرو

 نس » نایک دلت وس « هل را ندنشس ی قل را » نماد

 ۰ رايدر وب 4 ژرارا یتیسهراح ۰ هلتوس هراردارب یرس وس

 هدک دلبا ریه یییرادمز ال كس راشا ات ر هلا راشم یب

 یه رشم یراکدعل وا هربحذ ن رسم وا و دل رلنا

 هل هلوج یراردارب ۰ یدردتا حصو هنک وب كنيماي

 اه یکیدردنوک" ندنرل هف را هرکصذ دو دوح ندرهش

 ییهیدل وارلنارافراس و نغیدنل وا تقرس كنه رشم بوش

 هکز کسرولب رس نوصعح لا » ب وقعد دال وا هدن راک دد وس

 4 زاکد رس رج 5 ۰ اک ۵ رصد ضرا لب دصعم داف

 من 0ES ED نالب رلروم ام و ۰ راد دلی وس

 تو رب هدن راک دید » رد ی دن * رک لو راس هد ز تل رب

 دف رس قرانس ل وا هد ر هسلا هدیک یش نانل وا



 ۱۲۵ ۰.۰. سدقم جرات  باتک یجرب

 دو توقم دلی و را هات ماش
 هربحد هر هج ر دهن رک دمرو وک شعاب « هدن راک دشا

 مدد » مال سلا هلع ب وقعد هدن راک دد 6 ردکح هیلر و

 ۰ زکیدا شعر و زوس هدهزکحهدبا هظنفا_ قسو

 » عدا تسنما ۵ رص یی هات ر وص وا ید نوجا نماد

 ( نیجارلا جرا وهو ًاظفاح ربخ هل ) هرکصزدکدید

 یراکدروئوک رلیدجآ ینیراعادتم هکاتقو ۰ یدروی

 هدایزندنو اباب یا » هدنرکدروک شه وا در ییراهامرس -
 مارک او ۰ ردشل ر و هب وریک هد نهه اهرم هک لهیتسیا دی

 ۰ زردا ظفح یزعشادنرفقو بلج هریخذ كردیک هن هلا

 هک رب هزملا قره وا یسهصح كنا هلا هطسا و وا شصت

 دهع هش رلارد رەد » رولوا شەر هدا ز هرخذ 1

 ۰ ریدر و

 ه.ش ر وصح كمال هبلع س ول تولا ییمایش

 ندقدنر وت وا یه فسو ترصح هدن رقدل وا لصا و

 هلراشادنرف رب اباب و انا بودروتک هرفس ددع یلا هرکص

 ماط ره ۰ یدتا صا ین رم روط وا ه راه رعس ماط اط

 دل او کلا نیعایش هد ۸-سلا ریدر وط وا ساب ه رفس 7

 یردارب ییدا وا روع# هم ادعف ورب ندرل هنس هک وب 1

 ولا ریثاترب یا هه اک رح هد رص وا یخ كةس وب ۱

 سس



 وتلا تار 1٤

 كنوعرف ۰ یدروربخ یتغیدلوا هسیگ رب رول یریبعت
 ندو ترصخ نابود لیوا تودک هاد ره فا

 ندنادنز ىلا راشم ین هدکدشا هدافا هکلمو هدافتسا

 یسیح بیس ادت ا هد هسیا یا ردن وک مدا ن وا قم راعیح

 هدفدنل وا قیقح ندنفیدروب تا ییقیفح كنهدام ی ول

 هاب را رفا كناحا زو یرنداهش كنهم وقف م ناوسن ییعصع

 نالواشع االیئسا یکلم هدانا وا نوعرف بول وا تباث

 هدن ما یلاها ٌهَشاما و هنزخ لاوما ییالوط ندالغ و طق

 هلبلط یدنک هرزوا قغل وا هدافتسا ندنربدت نسح

 هظفاع نالوا هدننلا یناونع سصمز ع هفسو ترشح

 ۰ یدتآ هرج وت ییبصنم نازح

 هلا اتفا ی هفیظ و یکیدلیا هدهع رد هبلا راشم ی

 -ردار ل ا روهظ و هدنلدا ناعنک نکیا لوغشم

 هفسو روحو ۰ رایدلک هرمصم نوجا قلا هربخذ یر
 هل.نهح یسوا شمع را-تفو قوح ندارا هدنراقدقح

 یییرالاح كل رانا مالسلا هلع فسو ۰ ریدمهبناط ینسودنک

 زکشادن رف »ب ودلکو هریخذ هن راه وده رکص ندک دتا لاؤس

 لزسقترا زک هسیا نمروتک ۰ زکیروتک ربارب یتیمایش
 ۰ رایدروم «ردق و هریخذ نوا

 - هيلع فسو نسوق هنحا كن راک و ین هام رم



 ۱۲۳ سدقم حیران - باتک ی جر ۱

 قعحصم ععع كفسو ترضح هلا هما و تامالع

 .ی رصح لوا نوا قعوط ییرالید كَما نكينشعا

NS۰ رلیدلیا عصو  

 ك#ا هنس وا یشاب VENE یغب دعص و یار

 وش هاکم روک هداب ور 4 یید راک د ندکعا وا راشوف بولا

 فس و ترصح ۰ راد دلی وس هلا وا ین یرلا ور

 ین ادب ز هسک رب ہر دص ندندارا هلرج تا ریبعل ضصعب

 نکل ۰ یدلبا دیس وت ود 4 هلارک د ید هدنناب ام «

 یس هیص وت ثكفس و ترصح دم ربع نوا روف ندا

 اهد هنس یاد هبلا راشم ین ندنغید ر دن و وا ناطیش

 ییدس وب تدم ا نک تیاد هک ردشملاق هدد

 ۰ یدل وا غلاب هب هنس کا نوا

 ییدلیا باج تورو شود نوعرف ه ده رص £

 ام درو ندننکیدمهدبا داوا یشر ندرازوس رار بعم

 اع هدنادنز هلکعا رطګ یزو س یکیدلیوس هنسودنک

۸ 



 لا لا ها ۱۱۲

 ز نع هدک دروک ییفید) وا قشم ندق رط هو را كکلم وک

 ۰ یدلیا اوت ییاههاز
 اوت كن رایضعب ندنابعا یکهدنرهش مهم یکسا

 یکیدلیا باب را هلت وعد ی هم ودر ناوت هدب لتشا

 هن رللا نوا یرلع و ندرلهوب و ترا هدرفابص

 ۰ یدیشمر و قاګ رر
 باج هسلح وا یمال سل ا هیلع فس و هده رص وس

 هللا عطف یتیرللا بودا بئاغ ییراروعشو سح ریارب

 ۰ رایدد « ردعرک المر ردلکد ناسنا دد یک ر «

 هکر دو هتشبا مالغ زککیدتا ببیعت هلیتبح یب » الز

 ةنزخ رهوک لوا نکیا شلوا راکیلط هنلاصو كنا نب

 ندنهدل وا لات هشدنا ندناوسا رش فسو ترضحب

 هلا لس هرانآ هدلاح كلکیدم ردن ود ید لد را رش كرنا نس

 ناوذ ینا قح بانج هلغلوا نیرف هلوبق هدای رک هاکراب
 ۰ یدروب هاقو ندنرارش



 ۱۲۱۱ نقد اک یر

 ۰ یدنمهل وا رداق Fe هاب هن رلش رش رادید یشان

 یس ەد دش هفالع ندا ثدح ا لوا كناحهازآ

 بوابق یراوبف نوکرب ۰ یدلیااحما یتیرارفو ربص
 هد-کدروک فسو ترضح یفیدل وا هبلاط هتدوارم

 هک للا داعم نکیشا راعصا هلن اماربحا اکس یی ز نع مدیس »

 هعلو تعصم روت رەد « مع هدیا تنایخ هنمرح ڭا ن

 یضوط هیوپقفسو ترطح هلتكولیح هن رلارا كنوم

 كنکلموک هدقدتوط ندنکتا هلتعرس الز نکدا رارف

 وز نع جوز كلاڪ ز هدهرصوش ۰ یدلترب یکتا درا

 یتعیقحرار هلیسمروک ینا اعز هلکعا فداصت هدنک وا

 رد مار یلدا دصق هرس هد یو ا
 نالوا شلا هتیموکحم تحت ینادجو بقاعتم یتسءد

 بج وم ییاهد هف وخ - هلسهظح اله رول وا لتقف - قشع

 باذع ها دیدش برض دوخاب (سبح قا » بولوا
 ۰ یدربوقح ندنزغا یزوس « ردتف وا

 ناب ییتععع یدنک و یییفک مالسلاهیلع فسو

 رک اد یسیر ند الها كنار هدلاح یغیدلوا شا

 هقرا و اهاز هسا شاتر ندفرطلوا یکلعوک كفسو

 ندنکیدد » رد ص وط فس و ةن ها رج نده رط



 ا ا ۷

 دال وا ۰ یدّتا مک ندنراع,هر یاو ريشا یسف نوعا

 هفعس و ترمصضح تولک هنَسا وق هرمصهرا یوم كن وقعد

 ندو كفسو ۰ یدا رانا هب وق الر یی درو

 لر توش هناب راک یرحلان هد رق د) وا فوا و هنر دمو

 قسو اهن راد دناص ها قسو ود هلوک هلا ا زا

 « یدروتوک ه رسصم

 ۵ ۵۵ رص یکید-روتوک ه رصد كةس ون ترصح

 راسودبل و « یدناینوعرف رص دیلون نابر ند هقلامع

 یراکلتسرپ تب كنسيلاها ےدق رصم یولم هقلاسم

 E رد کرس وک ۲۹ ۹ تر الهام بح ه دن ع

 مان ربهظ ندا تراظن هنس هلام ر وما دبل ون نار

 یس ول تر صح اس ۰ یدبا دا یناونع روت هک دیش

 هد شما حیا اشا ۷ هدک دلایا حصو ۵ كن ر نم

 هرز وا یوا هر ةد هام لعوا درز ول تبورووک

 ۰ دنا هدنشاد ج وانوا تقول وا فس و

 دندزاهدن ووو تو كم راس | هبلع فسو هک اتف و

 هلن وبن هللا فرط نم ۰ یدلوا غلاب هزکس نوا یتسو نایامت

 نت هسدا یر سصح هبلا راشم ین ۰ رایدلیا فرات

 ندیوزم دا یدنلاخ هک سما راع ییزفا دوو



 ۱۰۹ سدقم خیرات س تاک یو

 رمبعت نس> یا و ر ه رکصنذکد ید » را ردا هلرح 5 کن

 7 رال هلن راح نیم ايف هژلفس و ترصضصح یراشادنرف

 نسو ندنراکدروک یتتبحم هدایز ندنراود نک كنر

 هب ویقرب سس وص نانلو ه در عر حرف حج وا تورووک

 هن رز وا ك شاطر هدوق فسو ترصح ۰ ری دقارب

 ۰ یدالشاب هغمالعا بوق

 هرکص ندک کتا باکترا یتدنکم وس فس و هوخا

 تودیک هاب كن رلاباب هالا هالعا یرزوا ماشفا

 یلناقو نایب یتکید تروق سو نکیا لفاغ یراودنک

 کلم ک ردقنره EEE ۰ رایدتسا هبارا یکلموک

 فتر هلن رب رب 2 هد هساا رشه روس ناق نالد هن رزوا

 ملح ردق هل تروفوش « توعع تروح ۰ یدیعو

 a HET ۰ ردشنامر ییکلم ک هد وس یک واک یا

 رصف ( لرهبد 4 ردزکس شماغوا هست تالب وست صد

 هل ش رش لوق ) نوفصتام ىلع ناعتسملا دیبا و لیج

 ید وا لسم
 تولک هنشاب ود نابراکر یک ه مصم ندنس دم

 هدو درالاص هن ورق ییسهعوق هل نظ ردراو وص یرااعس

 تراح اقس هلق تچ بوشراب ههغوق مالسلاهیلع فسوب



 ربعلا تام ۱۰۸
 ےس

 كناملا راشم هرکص ندننافو كنابل بودا دلوت یرللغ وا

 فسو ندنکیدتا حوزت ینابال تن لیحار یسه ریشم

 . ریدل وادل وتم ندنا ځد نیماين یشادنرف هلبا مالسلا هیلع
 39 اس ندهفلزو ههل یرله راح كن وقعد تر طح

 یرالغوا رغن یتا هدن رامان ربشا ؛داح «یلاتفن ناو ؛نولباز

 ۰ ردشملوا غلاب هرفن یکیا نوا بوقعب یتبو شاک هباید

 ۰ ردناذییانوا وبشا طا تالاا

 بتول وا کک اسهدماش ردو هنناف و مالا هلع قحا

 نفد هدنناب كنراردب هلکعا تافو هدنشاب ناسکس زو

 ۰ رایدنل وا

NO 

 مالسلاام ماع تسوو توش

 ناوخا هللراترمصح مالسلا امملع فسو و بوععب

 ۰ 2 وا رک ذ هدشاس ثحم یرلتدالو تیفک كفسو

 دیه نکا هدف ییا نوا وو توت

 هدص» هنس ودنک یاو شنوک هلبا زدلیرپ نوا هدایژر

 ه وقعی ترضح یساباب یاب ۇروب ندنکیدروک یتیراکدتبا
 ییایؤر لغوا » مالسلا هيلع بوقعی ۰ یدلیا هباکح

 .هکلیهدووا هناطیش هسوسو ۰ها هاکح هکیراشادنرف



 ۱ ۰۷ سدقم رات س باتک یجرب

 2 هدا ا هبلع ها را و جد

 E یر یوف مس

 یرایلامدح دل مدنفا نسنلا ماح لیعاعسا ترضح

 هدنا روت یکحهدا روهظ تلم ےظعر ندنرا ودنک بول وا

 دوع مالسلا هيلع لیعاعا ن رادیف ۰ ردج ردنم جد

 جرد هدینا بانک یلیصفت هلفلوا عقاو هدیوبن بس

 زنان یاسر زا

SNE 

 مالسلاهبلع ق حسا

 2 هلع مهار ۱ یرا رد یدل وم كماللا هلع قحا

 یر هدنناف و كن راردب ۰ یدل زاب هد نک ا

 ۰ یدل وأ معاق

 لعوا ردنا حوز یزد یسع قحا ترمصح

 ۰ رایدایادل وت نداملا ا ) لسا را ۱ توقع و صع

 حوزت ینیزق كليعا#ا ترضح یرامرکا مع صیع
 مالا هيلع توععب ۰ ردشعا دلوت یرالغ وا ندنا هلکعا

 هکر دشعاح وزت یرزا نن روحا ن لیوت نس نابال تنب ایل

 مان ادو ؛یوال نومعت ؛نییور نداملا راشم ةجوز



 اویل تا ره > ۱۰۹

 لتعاعسا ترضح* یدنلوا رک ذ هدننعم مال لا هیلع

 دلاو یشات ندنریف كنهراس نکیا هدنشاب ترد نوا

 ههکم رار هلرجاه یرهدلاو ییسودنک یرادجام

 ح وز ندنس هلو ما تو وب ددم ۰ یدروتوک"

 ۰ ردشعا دلوت یرالغوا رفن یکیانوا دلکعا

 كنه. هم الس) | هلع ےھا را یراتر صح یلاعتقح

 لردك ههکم ندماش هبلاراشم هدقدروب لمآ سان

 مد راب كلبعاعسا ترضح وی: راودل وا ا هتسات درفک

 ۰ یدّتا خیلی یهددل وا ندنماکحا یهلا صا هديتنا

 كهف مش ةبعکو مايو رار هللراردب مالا هلع لیعاعتا

 ۰ ردروهشم ود مهاربا ماعم یدع" ر یعددروط

 ربع یمالسلا هلع لیعاعسا یرتضح یلاعتقلاخ

 یهروک ذعماوقا ۰ یدروب ثعب هنماوفاقلاعونع هاکل "

 هناعا هسک زا هدهسا یدلیا توعد هند تدم هنس یللا

 ۰ ردش

 دن دال وا کیا ماکت هرز وا بص ناسا هلا راشم یبن

 یراهدلا و ردا تاف و ا ۰ یدلنند ت رعت سم تبع

 ید زوت وا زو هدب رلتاف و ۰ ردشف وا نقد هات هل رحاه

 ۰ رل دا ه دن شاب



  eسدقم حجرات باتک ۱:۶9

 ترضح یتکجهلک مزال یساقاب هنسهقرا كنسیرب مه

 رايدر دلی هطول ۰
 هنراذخا . كررفاسم هلام شحاوف طول موق

 هح ر هدننف و ست عولط ن کیا هرز وا كعا رار

 EE ندموق وا تواک دنئلا یس وا كن رارهش هلا 41 اه

 شلپاب ندروءاح یک روم هددنن رتشاب دن كراناتلوب هد رالګ

 یرارمشو صدم و ر وهعم یبهلتج ندنهیدعاب راشاط

 ۰ یدل وا تا رخ ه رز وا قوا تربع دو الحا

 یکیدنشیا هدلحم یعبدنل و یسهج وز كط ول ترضح

 هنس هو زا یزو لرهبد « هاموق او » دن رز وا لو

 وم هد وآ بوس ود شاطر هسا ریارب هلیسمر وچ

 بارخ یراتکلع كمودس موق هلل ور كاذع وش

 جارا ط ول ترصح ه رکص ندفد] وا اله اله و

 aA هدار وا اردک هلګ ییدل وا ن EE كم رلسل | هلع

 ۰ ردشعا تافو نکیا هدنشاب ناسکسو

- ۱۳ 

 مهاربا یرایلامردب یرلتدال و كم زا | هملع لىعاعسا



 ربعلا تام ۱۰

 یرلکدابافداصت ردنا تداعقدرط مطق مودس مود

 طولا ییا ردا ا نان ها شا لی دولہا
 تاذع روهظ و هعنم ند را هعیاش لاعفا ی رانا م رسا | هلع

 هدیدع تدم لاح وش ۰ یدا هدکغعا ماود هغو هلا

 هن دم سفن هل هل وا ا ترصت ندوح بانج هدوداز وا

 علاب ار “مودا «هروع " هعرص قم کا هلا مودس

 -الصصا و رهق كصاصا رفن كم قرف نكاس هدنراهرق

 مرلسلا هيلع لبرج ۰ یدلیا رودص یهلا مکح هن رال

 ییراقدل وا رومأم هنلالعمضا كط ول موق قرهلوا رفاسم

 9 رایدت | ناب

 دلع طول هدنراتته رانایسنا مچ مارک ةکئالم

 هدکدروک ی رانا م وطس موق توراو هنناب نماشا

 سم ین یسهلج و ریشات یدرر ر هل راکفا تثابح

 راکفا یروک ذم موف هرز وا كمر و هنراودنک هلا

 هد هسدا یدتا تر قوحو توعد هب اقنا نادن رلهدساق

 كم ود س موق رلکلم ۰ راد سو" دن دس راربصا رانا

 دیک ار هل لها یمودنک و ییرافدل وا اف هنک الها

 نا روک وغ نسل هلصلا له بیچ ندرهش وا هدنرخا



 ¥ سدقم جرات س باتک یجسر

 ۰. ردشهروب اطعا تاح هل. سادق جب وق ر یرلت

 قحءاو ليعاع*ا لعوا نا وا شضرع هد

 ینیدلوا یسیرب یف ندنرترضح مالسلا امھیلع
 ۰ ردماق زلتخا

 شع زو نمدنفا مالسلا هيلع ےھاربا ترضح

 د هراس ۰ یدلیا تافو هدماش نکیا هدنشاب شب

 ۰ ردشل وا توف یخ ندرحاه و مدقم نک وک

N 

 مالسلا هیلع طول

 هدازردار كيهارا ترضح مالسلا هيلع طول

 هم رسا هلع مها را ۰ ردیلغوا كرزان ناراه و یس

 ۰ ردوآ ندا ناما ادتا

 هماش ندارواو تع نع هرصم هلا مهار ۳

 یالسلاهیلعط ول یراتر طح لاعت قح هدک دلبا تدوع

 لاسرا هنموق مودس نالند تاکفتوم لها هلکل ریپ

 ۱ ۰ ردشهروب
 هعح نید ییسلاها لردیک همود س طوا ترضح

 ۰ یدلیا توعد هاقنا ندشحاوف یراقدلوا فولأمو

 ٠ رايدعا تاعتلا 28 هنن لز وس



 ربعلا تار ۱۲

 : ياا دل یراق نام تروح اها
 ترضح هدشامز یدالو كمالساا هبلع لیعاعا

 ندنوب هراس ۰ یدیا هدنشاب قلا ناسکس میهارپا

 هراس قح بانج هرکص ندنا هلغلوا ضراع نزح

 ۰ یدروب ناسحا یمالسلا هلع مها ربا نن قحا

 ناسفط هراتسو زو یرد هدنندال و كفاح ترضح

 ۰یدیآ هدنشاب

 ییرالروت وک هفرط هقشب كلیعاعا هلرجاه هراس

 نالبروب اطعا هلا یملا یو ندنکیدلیا تلط

 یجد یتسیکیا مهارا ترضح هشرزوا تین و

 .هبلعلیعایما ۰ یدلیا لر هداروا تورو وک هزاج

 شعا ح وزت ندنسهلربق مهرج بو وب هداروا مالا

 ۰ ردشل وا توف هداروایساناو

 لرد بک ه هکم مهارا ترضح هرکص تقو رب

 نالوامارلا لات هدکلرب لا مالسلا هیلع لیعافما

 ۱ ۰ رایدلیا ان یی دیه هیفک

 فرط نوصسمتیا مذ ییلغوا ناحه*الا لجال

 مهاربا ترضح هنیرزوا سا نالوا رداص ندراب

 ےل ست 4 یهلا رها یلغوا هدک دلیا لاخ ناب هنلغوا

 ۔ سطح یلاعت یح داسا جد هلک یا تعاطا ند وک



 e سدقم عیرا دم باک یحرب

 نایل وایردق هررض و عش هزساب » ترضح لوا هل رام د

 .:لعالا ۰ قفلت وس وکسرو کا تدا لف

 سا ۰ رايدليا مایق هغغآ هشنآ یپلا راشم ىن ماقتنالا

 هم ریس | هلع مهاراو لوح همالسو درب ران هلا یهلا

 هنارسخ یسیرره كش راتعند بویفثود یر هک
 ۰ یدلیا قداصت

 ندآناعا تست ود ها ربا ترصح هرکصندن و

 یزف كناراه یسع نانلو یسهحوزو یاود مخاط 7

 ۰ یدتک هنارح هل فراق ندنموق یاععتسالاب یهراس

 ۰ یدابا تع هسصم هدعب و تماقا هداروا تدم رب

 ووا وف چ ربه وش د نوھ نالو ترم
 مهآ را ترضح هلی دصف هرم رلسا توحا هدک دلدا لاوس

 ینجهوق لایامیلا راشم بویلیوس « ردعهادنرفزف »

 ترضحند-:2 دی روق یراقایا و یرالا كن وعرف هدهرسص

 یجدهب راح ر هدنمان رجاه قالطالا یهراسو یم ارا

 نا تا هلا راشم ین ۰ یدلیا اطعا هراس

 ایلیا هلا هلمرو تع نع هماش هلیافلعتمو یهجوز

 ۰ رایدروب تماقا هدنسارا

 املا راشم ندنغیدل وا لصاح قجوج ندهراس

 هبه همالسلا هلع مهاربا یرجاه یب4 راح اک



 ربعلا تار ۱ ۱۰

 نکیغو لازم باتک هدزکیربلا نوجا زکیکرش زس »
 لزسن هدزکسرویقروف ندکعا دا ا قار وا هقحیرلت

 ۹ خج هق ر وق یم ند زکیرلت نایل وا یرلتردف هررضرپ ی

 غب دل وا قبال هغل وا نیمایسیغنق كنم را هقرف رشم و دحوم

 ۰ ىدا رروب « زکیر و باوج کی زک هسیا رولب

 ندنکیدنا ماود یسهلداح هلیموق كما راتضح

 یمپه نوکر ۰ یدا رویلیوس هرلنا یتغجهرق ینیرات
 لا بوريك ههنا: هيلا راشم ین هدکدتک هنن رهاکدیع

 هرکصتدکدتا هراب هراب یرت رکید ھا در یفص هلوب
 لو, یدرو یما هنو هل ثلوم یهطلا واللا
 ففاو هنرفدلرق كرت دور یهاشداب لباب رکو یوق
 ندنرا نکرارا ود « ردیک ناب یو » هدقدلوا
 « یدیاروهدیا مذ یرلت تیکیرب هدنمان مهاربا » یسیرب

 دورف تولیروتوک هن روضحلد ورم هيلا راشم ینهلکعد

 ود « لدل ثنا یفس یراشنا وش هم هپلا مهار ااب «

 تونلبصع هرانا یراکوس رات کلا قود وه

 باوج هزس زکیروص هنسودنک ۰ ردشمرق یی

 یعاها وام قد رافلاح راج یدل وس ٤ نوشر و
 زوسرلت » ها هذخآوم ییهارا ترضح دن ۰ رلیدک |

 « نسرویلپ وس زکیدیا لا ۇس ندنا نون نکر ول ینکج هيل وس



 ۹۹ سدقم خیرات س باتک یجرب

 ینیدل وا شعد « یو مر اب » یدروک یعولط رو

 | تیاده 6 عر رک ا » ندنشدل وا تا هدوا هدلاح

 حابصهرکص ندنت وغ كر ۰ رایدزوب « اف ےشیا هسیا

 ۰ كوب ندنسیه وش » هدکدروک یشنوک كردا روهظ

 هلکمر وکی نب وسسغ هدکنا هدهسیا یدلیوس « یللواو مر

 ناوسسو ضرا كرهد ( نوکسشت ام "یر ینا موئاب )

 یتکیدلیا هجوت هتحبانج نالوا هرم ندکیمش و ناداراب
 ۱ ۰. یدسا نالعا

 قعاب تب یتعنص كرزا یرارد كيهارا ترضحب

 دود وک نو نماد یزد اع ۶ یا

 نایلواردتقم هعفنو ررض هن وکر ج » هیلاراشم ینو

 ياا یدل ردنا صرع هعب نود« ون نالا
 نقسلاوت نس اباب » هلغلوا رثوم ندنکلتمرپ تب كرزا

 هدنس نن ۰ نسروهدیا دانا دوبعم یبیرامش نمروک و

 تسار ندنموفو رد « مروهروک هدنلالص هد یکم وق

 معوا » یساناب ۰ یدنآ ردنا بیعت هاکلتس ر تد ییکیدلک

 ندهدخآ هوش * ن نک رد ود یبندندی دل نهابابیزب نس

 ۰ یدلیوس « مردنا جر لر هکو د یس هسدا هاداک زا و

 ما ربا یهعصاحو لدا هد صا یرا لررح وت هسا یه وف

 ترضح لوا ندنراکدتا ماود هغم روق هلرلت ییسودنک و



 ربعلا تام 4 ۸

 ( ۲۲۷۲۱ ) نداسیع دالیمو ( ۲۸۹۳ ) نده ون ترجمه
 ۰ رد مدعم هنس

 ندهنانو تاروت كنادفلاوا هروک ذم تیاورنکل

 هل را را نالوا لوادتم یدعت ندنغیدل وا لوق یعیدلا

 قرف هتم صعب هدنسارا هروک دم ا هلی زنک |

 هلبا مهار ا تدالو رو دورو اس رد و

 (۱۹۹) یه كدالبم و (۱۸>۲) یسارا كتر
 ٠ ردا اضتفا قلوا هنس

 ضرا هحاور ضعب یراتدالو لحم كملا راشم ین

 دلو رب ۰ ردیرهش لباب هما ور ضعبو سوس ندزاوها
 هدورع یهاشداب لباب رزرو یتکحهدنا ع واط لربط

 ییمادعا كلافطا كحهدا دلوت دورمن ندنرلک درب و ربخ

 اج ر .یسدلارم كرا جنت و شا ما
 ۰ یدیشعا افخا و دیلوت هداروا یملاراشم ردیک

 كن سا ندا قلعت هکعردلوا یلافطا دور

 السلا هبلع مهارپا را هرم رک یسوفروق

 ندسعش بورغ یسلراتح ندهراغم «یدراتح ندهراغم

 یزدلی هبلا راشم ین ندنکیدلیا فداصت ههرکص

 تئاخ زدلی هدهسا یدبد ( ردیموب مد ابم ) هدکدروک

 هک اتقو ۰ یدلیوس « موس ۍرانالوا بئاغ نب » هلغلوا
oa, <ی تو  



 هرلع یسوم ندنندالو كمالسلا هىلع ےھاربا

 هو ویسم میاق و رد هنئدال و كم السا

 هرس | لبق

( ۲۰۱۸ — ۲۱۹۳ ) 

 قحا ۰ لیعاعسا ۰ طول ۰ مهارا تون و تدالو

 لفکلاوذو بولا ءمضخ ۰فسو و بوقعب

O 

 م السلا هلع هالا لماخ مجها ربا

 ن روحا ن حرات نا مالسلا ہیلع ها را ترضح

 ماس ن دشقرا ن راع ن غلاف ن وعرا ن غ وراش
 عما كح رات یراردب تول وا مالسلا هيلع حوت نا

 و یو
 ندنافوط یرلتداعس اب تدال و كملا راشم ىن

 هک ردهرکص هنس (۳۳۲۲ ) ندطوبه و (۱۰۸۱ )
۱ ۱ ۷ 



 ۱ ربعلا تام ۹۹

 روهظ لئاه یادصر ندکو ک هروک ذم مو هرکص نوک

 یمادعام ندرانموم هلیعوقو راهلرلز ددش هدنرتکلعو

 هدرج یک یرلفدل وا لاله بوشود هر هرزوا یرازو

 تربع هرلکج هلک هنبرارپ و بارخ "الماک یرهناخ نالوا
 بارض و مو ٌةنایشا یرلاوأم و نکسم هرزوا قلوا
 ۰ یدل وا

 ها نابشه ین هرکس ندنک اه دو و

 هدزاجح رد اردک هزاجح نداروا و هتنطساف

 لاصرا هععنراد هدنشاب زکس یللا و لاغتشا هلندابع

 ۰ رد درود

 ھیچ < کچھ



 ٩ ۵ سدقم جیرات س بانک یجرب

 ۹ درسا دعم رامح مو نو یک هزعا هلا مک یر

 ۰ ریدلیا هدخاّوم یهلاراشم ین كرەد

 دیدم یرانا هللا بادع رد ره جاص ترضح

 هلا جارخا هار ییرت بویلوا هبنتم هد هسا یدلیا

AFتحاح تلط ندللا هيلا اسم ی و ندرلذا و و  

 رايش یراکدتسا ندنرلت هدکدلدیک هار هرزوا كعا

 هودر لی و و ا هر ندارو وس « ند نکا روهظ

 تر صح ۰ رایدلیا فیلکت زدن تزصح ود » راعح

 هل:کرح شاط بقاعتم ینسعا امد هح بانج حلاص

 تولیراب هرکصت دک داکیا یک ناوس ندا چ حصو

 ۰ یدعح ه ودرب قفاوم هن رباط روک ذم مود ندنڪا

 ۰ رایدع | ناما هن

 نالوا هدد و هنن دم ی ولاتسح م السا | هلع خاص

 ىدا هل وا توروب غیاب ییکح a مزال یس وا

 ندنراکوب رار هلا رار صا هدتفلاح هن دوم موقهددسیا

 ا وا یس دعب هلا هملا راشم ین و یی هقأت ةا زوعط

 ۰ رایدردلوا بویلرکس یهودو ۰ رایدربو رارق

 رهق ردو هن وک جوا EE موق جحاص ترصح

 جوا ۰ یدتا غیاب یدرلعح هل وا راحود 4. یا تادع و



 ر تا ۹

 مارا ن راع جد دوم ۰ رددوم ن راک ن لسبع ن

 ٠ رديلغوا كمالسلا هيلع حوت ن ماس نب

 عقاو هدنسارا ماش هلبا زاج ی رانکسم دوم موق

 همانصاو ناصع هقلاح ۰ ىدا یضارا نالسد رج

 مالسلا هيلع خاص نددوم لسن هلتهج ی رکدلبا تدابع

 ۰ یدلردنوک هرانآ هلکل رج

 هقح ند یروک ذم موق یرلتمضح هیلاراشم ین

 یرلقدل وا نک اس هرکص ندنک اله كنموق داع هلتوعد

 یرلیا شيق هدررب قاشمو یرلعتوم زاب هدرخ ضرا
 رهظع هتتشعم و تبنما هدرللحم ظ وفح شلو وا هد راعاط

  هلبلج من بودونوا ینیرتمضح كالا كلام نکیشل وا

 یکلا فا ذع هد فح یرلماع | نا شمع و دان ییرل

 ندروک ذءموقهدهسا یدلیا غیبت هب هلج نغج هلوا یاد

 ددرف یکیا هرز وا قلوا رفاک یرکیدو نموم یقاطب 2

 ندرارفاک و ۰ ریدالشاب هب هعصاح هلی رکیدکن ردا لکشت

 ولرد وارد هلبا ازمتسا یرانموم رانالوا هرزوا رایکتسا
 مدعع دن وب » ی ۲ یراکد کچ نداکترا یاذاو تامرت

 دع راشتسمیس هج روما هللدیما دادسو دشر ندنسزب

 ندععاط هب هملا یرلک دتا تدابع ل نحراب اب یدعش نک ردا



 ۹۳ سدقم خیرات س باتک یجعرب

 تا دع ران الاق رفاک نددام م وف و لا هاڪ هلت رهظم

 « رایدل وا لعمصم هللا ظبلغ

 دندناح هکمهسل وا راج ود هالبر تلم یعنق راتقول وا

 باح“ ر هرکص نت ىدا راردباامد هدار وا تورا و

 یی دل وا هدهلجا یرع وط ها ردا و هل ر وهظ هارس

 ود « روهروتک روم هز تولب وش » هدنراکدروک
 یا یر کلید هر SS ات گیت

 ۰ رلیدروب « روهروتک ییا باذعزککیدتسا

 امرخ ۰ یدلیا روهظ هنطروف یلتدشر هلدورو كتولب
 هددنه وق دام ی رولقب هرب بو وق ندن راک و یرلحافا

 اربنش ود و راتایغاشا شاب بورا وو ندنرارب هنطروف وا

 لوا یرلتمضح لامل ا ۰ یدا رولاق هدنرلدلا یر و

 رک دم عرف ماودلا زغ نوک یکم هک ین یدک ژوو
 توت روق هک ر 2 هد ند تم ؤ٥ ۰ یدروس ویلای

 هدنشسان قرف زون رد دوه ترضح ۰ رایدل وا لاله یسیه

 ۰ ردشعا تافو هدتوُم ضح نکیا

SAN 

 خاش ن فسا ن لسبع نا مال سلا هيلع خاص



 ریعنا تا ۱ ۴

 هرزوا یلدم یسهعرکتیآ ( مکتنسلا فالتخاو ضرالا و

 قارفا و د دعز یراناسل قرول وا ییماصتعم همه ا "مدارا

GK °» یدلیا 

 حوت ن ماس ن ا ن جاش مالسلا هلع دوه

 ن مرا ن دام ا دا رد-ہلغوا كماليلا هیلع

 توه سهح و ناعو ریش هدنع رار وم هد کرا

 موق ۰ ريدا هدعض وم نالند فاشحا عقاو هدن رلا را

 ندیراب فرط هلمتهج یرلعاص هکلتمرپ تب روک ذم
 ین ۰ یدلردنوک هنرلحا هلکل رم دوه ترضح

 ءاس ورهدفدروس توعد هند یرلنا یرلترضح هبلا راشم

 باطخ هترضح لوا فا قیدصت مدع .نتلاسر موق
 زو یوق دام. ۰ ریدلبا تاکترا تاهرت ول رد ولرد

 ض.راع نالیعع هن را سڏ و رام ریظع اک ندعل رس

 یلاخ ندماود هدیک ات نعال دوه تربضح ۰ یدلوا

 تاس هدرفک یغوح بودا ناعا راهسک زا هددسا یدل وا

 تبول وا رداص ییادع سا كنمعقح رابق ندنراکد زس وک

 هح تجر روم نالوا هل هلکنا و هیلاراشم ین



 ۹۱ سدقم را دن باک مصر

 هلیساشنا كنان وش ۰ رایدلیا مایق هنساشنا ان رب هلی راکفا

 هدقعایلردبا تباصا یهلا رهق هرانو نکیا راریشارغوا

 ود « یدل والصاع هلبلب هدنرلناسلو مدېنم ان یراقدل وا
 ۰. ردروک ذم هدنار و

 لیبلت ًارظن هنلقن ندا و تاروت كنادقلاوا
 هنس (5۷۰) ندنافوط و (۲۹۱۲) ندمدآ طوبه هنسلا

 ۰ ردمدقم هنس (۳۳۰۶) ندنرعش هکر ده رکص

 قم هک ربا تک رخ شو یاو هو اا
 هنس ( ۲۲۶۷ ) یمارا كناسیع دالیم هلا هنتسلا

 . رول تسوک
 دراو یرک ذ هدناروت كن هلبلب » هکرید نودلخ نا

 یمانعم كنهلبلب ۰ مدمهلب ییسانعم هددسبا شلوا

 نکیا رولناللوق ناسل ر هدنفرط ره كنابند ردقهتفول وا

 قیدصت یتفیدل واهانک ندنکیدلیاددعتوقاّفا هددهک ر
 ٠ ردددعب ندافع. لاح و رهمکح هبهلا تداع ۰ عهدیا

 درزا و ضارنعا هلند ردهزګ ص وص رعبا ۳

 ردقت یظفل هلبلب زمگیدالک | ندنو مر ۰ یدا زلوا

 ۰ رولي هلوا تراشا هنعوفو تداع قرخ هلبسس یهلا

 كن سره ندنکیدلبا دل وت ندانا ر و اباب ر ناسا هلج

 تاوعساقلخ هتایانمو) نکیارولک مزال قلوارب یناسل



 ربعلا تار ۹۰

 هیادع ماکحا دن کت هدنزو رب كناسنا یب ندحو

 قلوا یرلتربعو رک ذن "یداب كقلخ ۰ یدسلیا نایرج
 ۰ یدلاق هدنرزوا یدوجلبج رلتفو قوح هنیفس نوجا
 طاتتسا نده آرق ماکحا هدنتح مالسلا هيلع حول ةصق

 ۰ ردهرزوا روک ذم هجو یسهصالخ كعباق و نانل وا

 حوت ناف وط هلا مدآ طوبه ها وق هان و .تاروت

 ۰ رددنس ( ۲۲۲ ) یسارا

 بولیروس ثعبهدنشاب یللا هیلاراشم ین هکردب ورم

 ندنافوطو شعا رومظ نافوط کیا هدنشاب زو لا

 ماسكحو ترضح ۰ ردشلیا تافو هرکص هنس (۳۵۰)

 عیطم هنس ودنت ونموم یلغوا ې وا هدنرلما ثفابو ماحو

 ندقدتیح ندهتنفس بواب روو ندنافوط یالب ۰ رایدا

 ۰ ردراشمهروت ندنرالس كناذ چ وا وشبهراناسنا هرکص

 هددمدقم یراراشتنا تروص هدنزو ر كن رادال وا

 » دز فوت

 ی

 هتسلا لیلبب

 ) راس ( راعنسش ندوفرشم مالسلا يلع ح ون ی: «

 لقلسک و ردقهکوک یتعاسفترا هدنرکدنا تع ن هنیناح



 ۹ سدقم رات - بانک یجرب

 نفی جم یسالن وه یک كن هسکرب ج ندران دنا تقبس

 ندتعاطا هنساباب ماب ندح و ءانا . یدنل وا ما هحوت.

 هلا رلنم ّوم مالتا هبلع حو ۾ یدبش وا نادزک ور

 هب یکهدکلرب هلم لک غوا » همای یلغوا هدکدندب هب یک

 ندوص قب» ما هدهسا ید د « دل وا ندررفاک نمد

 را ا

 هل يسع اق یاب بول وا لئاح هنراهرا لغواو اباب لئاه حوم
 ۰ یدرب ویدا قیفر هرلنالوا قرض راس ریارب

 لرلوص هدا هدیا لیکن راهغلاط یک رلغاط هتیفس

 بولیجا یراوبف لوک ۰ یدالشاب هکمزوب هدنرارزوا

 ناروف یر هعنج كشنمزو نایرج رارومتب نداوه "
 نافوطهدنمهز هحاس هرزوا یعیدل وا ردقهدل زا ۰ یدالیا

 قبض _یسادعام كل رانالوا بک ار هب هیغس هل رومظ ماع

 یراترمضح لات قح هرکص ندقدل وا لاله ئارد

 لوک یا و .توب یکیوص ضرا یا ) ندنسیلام بناح
 هکمکج رلوص هلکعا قلعت ما ود ( توط یکیوص

 نالوا یرابهلا مکح یاضتقم كنشتح راهق ۰ یدالشاب

 دا اف لا سا ا ا را و

 لردا ررقت هدنرزوا یدوج لبج یک هدکدلکح روص



A۸ربعلا تام  

 میاق و ردق هنند ال وكمال ىلا هلع ها ربا ندناف وط

 هرحملا لبق

(IIA — 4Y۰ ) 

 مالا ایل ۰ خاص ٠ دوه ۰ هنسلالیلس ۰ نافوط

 ا

 ج3 لافو : ناف وط

 هر رانا ی مکح دنک اله هلا نافوط كح ون موف

 یدنل وا سا هلا چو یا اشذا تنفس رب ردنا قلعت

 كنموق هدقدالشاب هكا اشنا ییک حول ترضح

 نکیا رپ » هد ندشاب كنیک یرب ره ندنرلکوب

 مالسلا هیلع حوت ۰رایدلیا ازهتسا ود « دل وایمرکل ود

 حاد ید زرزع ۰ رکس زد | زی سا یدعم یز رس »

 ییاوح ۹ زردا ,OTE را جد تو ویکی دلک ی اذدع

 ۰ یدالشا دم رش وص ندرون

 یرلنموم هلا ناویح تفچ ررب ولي شید ولکک را
 یا اهر یمن ووو یبغا لاییدا هه



 AV همدقم

 هنلالض یتسودنک هسیا رانا ۰ یدروب غیلت هنموق

 ۰ رلیدلیا دانسا

 هددسا ىدا رارمصا دنن رلت وعد هعح قدرط و رادنا

 زا و ندکعا ما ود هس دعت و تین یتسودنک وف

 :زودن وک و دیک یوق لا « هلا راشم ین ۰ راد

 نامعا رانا مع وعد ۰ مدا توعد هن دابع و ال

 ۰ یدمر و یے هے شل ندعهر را یدرارارف ندتعاط و

 درحوت ینیراودنک تقون رهنوحما یی یکنارفغ هدنرقح

 یی رقم راب نوح ا ك ماغي یت وعد «مد)یاتوعد هتعاط و

 یتیرلشاب نوجا كءامروک ینب ۰ رایدنوط هنیرافلوق
 ندتعب اک و رارصا هدنرارفک ۰ راددنروا هل را اہل

 ےعس «مدلیا ماود هتوعد هن نب ۰ ادر ودراما

 ا یصاف هاک اب ییتاعرضت ود 4 یدعر و ء3ا

 ۱ ۱ ۰ یدلیا ضرع
 هلا حطو یرو ل ندخ ول موق ی رت صح یلاعت للا

 باطخ هرنا حول ترضح ندنکیدتا متع ینیرااسن
 ول رد ره و دا دعت یهملا ی نالوا ل ودیم ه دن رامح

 ندنفیدغل و هلس نایلکیدهدهسیا یدلیادا ربا همز ال ع اصن

 1 2 كج هدیآ رود هد ز و ندا فک وش یا «

 ۰ یدّسا د ود « هارب اک



 ربعلا تایم ۸٦

 كال لغ وا هدقدرا و شاش شفا زو هد وا و رلشوتم

 یلعوا نکا هدنشاب ناسکس رو كمال ۰ یدلوا دل وتم

 جوا سدردا ٽرطح ۰ یدلیا دلوت مالسلا هلع حوت

 عفر ۵یلاع ناکم هدنرةدرا و هنشاب شب شعلا زو

 ۰ رلیدل روب
 لقتهرزوا روک ذه هح و ندهیانو تاروت ادفلا وا

 ۰ ردشعا

 دن

 هرکصندقدلروب عفر 4 یلاع ناکم سردا ترضح

 هرات هلا لودع هلالص هار ندععتس» قیرط یرالغوا مدا

 ثوعیم هلو مالسلا هیلع حوت ندیهلا بناح ۰ رایدناط

 ۱ ۰ یدل وا

 دا هلی رانا سمت ° قوعت تو « دو حوت موق

 ین ۰ یدا رازو هدا تدابع همانصا یرلقد) وا شعا

 ندرترضح قلطع قلاخ نالوا قلاب دوبعم هبلا راشم

 یعیددل وا یش ر نایاش هتدوبع و تدابع هعشد

 ییرقح هل وا راچ ود دولا تادع لرانایعا لوبف ینوعدو



 ۸۰ سدقم خیرات س باتک یجعرب

 كمالسلا هيلع مدآ نکیا هدنشاب شب زوتوا زوب لی الهم
 ۰ ردشلوبعوف و ىتاقو

 یلغواهدقدل وا هدیسر هنشاب شب شعلا زوب لت الهم

 لخوا نکیا هدنشا یکیا شقلا زو درب بول وا دلوتم درب

 ۰ یدلیا دلو خونخا

 یکدلیا ناب هللا لعن ندهبانو تاروت كنادهلا وا

 نالو هدهد مر ۰ ردهرزوا ح ورشم هج و باسنا

 | هدودل وا لاب هناسعط یس كشولا » هدنسهج ر تاروت

 تال المو یلییالهمهدفدل وا غلاب هش ینسكنانیقو ینانیق

 ود « یدلیا دیلو یدراب هدفدل وا خلاب دشد سا یس

 رزو هدنسهرا تیاور یکبا هعحسا ره ندنغیدلوا ررح

 ۰ یلاعت هللا دنع معلا ۰ ردرا و«فالتخا هنس

 دن

 مال سس | هبلع س ردا ترصح

 ۰ رد خونخأ یک هدنار و كه الا هلع س ردا

 نی ف رط و ت وعیع دکل ر هرکص ندبش د سصح

 هب هب واع” را رسا تولوا لزا فوج زول وا و

 اغوا نیا فما یب شفا وو ودا وا نطق



 زا تا ۸

 . .یدسا نفد هراغ نانلو هدسبف ینا لبح مرلسلا هيلع

 هوا و حارخاح و ترضحتفو یکحهدا روهظنافوط

 نفدم هن هدکدع نافوط ۰ یدلا هب هیفس هلا عضو

 د ا حار خن ند_۔ھلا فرط ۰ یدنل وا نفد هلصا

 ترضعح مالسلا الع اوح ۰ ردشلوا لزا فعص نوا

 ۰ یدلبا تاف و هرکص هنسرب ندمدا

E 
® 

 ترضح لغوا هرکص ندشافو كمدآ ترضح

 فعلا هنراودنک ندقح بناحو فرشم هلو ثرش

 تف و "یغیدلوا هدیسر هشبشع زو ییس ۰ یدلوا لزات

 زو زوعط تش ترصضح ۰ یدیشکا دلوت شونا ىلغ وا

 یلخوا ییرافش دسج بودا تافو هدنشاب یکیا نوا

 هراف یهدسیبف یا لبج نالوا یرانفدم كنار وا شونا

 هند تّرصح ۰ یم هلج یدآ یب باسلا ۰ ۰ یدتا نفد

 ۰ ردیمنم

 و مرا و ها ید
 تودادلوت لتالهم یلعوا نکیا هشت شش زو هدواو



 AY ۱ سدقم خیرات س باتک یجرب

 ۶-۸ راق یکی نوحا تام تو یعا نفد یی ده

 ییرکیدیسب رب بوشک ود هلبرارب رب راهغراقوش ۰یدردنوک
 ىدىس تاو رف> ی رب هلا یرلقابا و یهافاع هدکد ردل وا

 ۰ یدنر وا قا ربط هن رز وا هلا عص و هر وعح یتیدزاق

 ید سج كعشا درو ۰ 6 قزاب « هدکدروک قو لاق

 » مدا وا یهزحاع ندعل وا 3 هع راق وش هدکعا لس

 هددسا يدلیا نفد ینیدسج كالیاهو رفح یر كرەد

 ندنرترفن كنساناو انا و ندنسمامروک هدناق ندنلتف كنا

 نابعا باما صا صو هدنتح ۰ یدلک تمادن هنسودنک

 یسات چ ناہاشدا داسقرب یک قدرط مطق هد ز و زب و

 یر ودص یهلا مکح هدنار ون ود ۰ ردنسک یا لتف

 ۰ ردنشات ندلتف وش

 هنس شب ندنتلوتقم كلیاه - اوحو مدا تافو

 خلاب هزو وا رو یس E ریہ < تاروت یک هرکص

 یدلما دل و مالل اام لع مدآ ن تش بت یدیشل وا

 هجا وق تاروت یرارع «یدلوا نانطاراد مزامیرودنک

 یدارفا كن رت رذ هدنرلتاف و ۰ ردهنس زون وا زوز وقط

 یی
 تاس EE كينج ۵ یدیشمرا و ه رفت كم قرد



 ار تار ۸۲

۳ 3 

 لیاهو لب ق

 هحشاضتفا یراهغلاا ت” یرلتمضح یلاعت قلاخ

 یاوح مالسلا هيلع مدآ لردنا دارم یی و كمدآ

 هلکعا ر ۳ فیفخ لجر هداوح هدنرکدلیا یشغت

 لیاه هدینا "یشغت و یسدمآوت هلا لاق ندروک ذم لج

 قرف هدنطد شر نداوح ۰ رایدلیآ دل وت یسهموت هلا

 "تاکرا یسبر او یهدنطب ره ۰ یدلک هايد دال وا

 تاعشناو لسلست هدلس ۰ یدا یئحوحرف یرکدد

 دج کمد کک زا ندا دلو هدنطبرب نکد هنعوق و

 مدا ترصح ۰ یدآ عورشم یاودزا ها زف ناغوط

 ییرعا حاکن ا وت تالماق لاه "كلماه لیاق

 هنن رز وا حا ندا ین و هد لا وا نوخا ۰ یدتا ما

 ندک وک . رلیدلیا ضرع یتیرلنابرف هل ما كن راابا
 كنار لاق ۰ یدینایرق كلباه بوناشتار رسناحد

 ترضیلساه هلا شاطقرهل وا اع هنغیدغ وا لو

 كنمومذم لعف لتف هدنحما ناسا ییب ۰ ردشعا لتقو

 ۰ ردلیاق یسیداب

 ندنکیدمهلب ییکجهدا هن یییدسح كنشادنرف لباق



 ۸8۱ سدقم برات - باتک یجعرب

 قوحو ولت یهصوصح تا ندنراکدرورب مالسلا هلع

 ۰ یدل وا لوبقم یسهبوت دلککا لاغتشا هلبا هوت راتقو

 هدننح و یرلتقلخ كمالسلا امملع اوحو مدا ترصح

 ماکح| كن هینآرق تابآ هدنفح یراطوبه هن زو رب هل رثتماقا

 ۰ ردن رابع ندنو هصالخ نانل وا طابتتسا ندنس هلیلح

 مدآ هانم ندودعح ندتنج ا رظن هناا ور ضصعب

 طوبه ههدج اوحو هنلېج دو ندب دنرس ضرا هددنه

 یهلا جو لوبقلادعب یمه وت مالسلاهیلع مدآ ۰ یدلیا

 با مالسلااملع اوح هدکدتک هنعقوع لید کم کم ها

 ۰ رایدروب تاقالم

 هعج مالساا هیلع مدآ هروک هتناور كنهبلاعلا وا

 رول واقع نفع و د یا وام تعاو یو

 نایاب یا رابه ندا ا کو یخ

 هدهعج مو نالوا یتوک یک وع كااع تلخ هروک ذم

 سیم هزءابا مزب یرادسقم لروک ذم مو بولوا عقاو

 ییرادعم كناءاس ینادلوا یواحو كنا ندید وا

EEروا  



 ربعلا تام ۸۰

 لصف یعنکیا
 عیاقو ندا تعبس ردق هنافوط ندمدآ ط وبه ۱

 هر لبق

( ۰۲۱۰ — ۳۹۷ ) 

 مدآ تافو ۰ لاهو لیاق ۰ مدآ طوبه

 حوت ۰ سیردا ۰ ثیش ء اوحو
 ور ری

 مالسلا هبلع مدا طوبه

 كمالسل ا هلع مداو یسهعدخ و هسوسو تكسلبا

 مضنم یرلتعزع 4 هلد و هتفلاسح یسعو وا ییهلا ما

 ییسهویم كنهعونع رح رارب هلیسهجوز نیزسلوا

 یس هبل ات نج ی هدنرارزوا بقعرد هلغل وا بډس هن راع

 تاححاو رست هلا تثم قاروا یسررهو باھذ

 زهظم هب هیملا هدخاؤم یی الوط ندتفلاح ها ۰ یدلبا

 رارقا هلتلاسمخ لاک ینیراکدتبا لظ هنیراسفن ندنراقدل وا

 لج قح هدهسیا رایدلیا رافغتسا ضرع 4یبملا هاکرابو
 مدآ ۰ یدردشآ هنزو رب یتسهلج یرلتمضح العو



 ۷۹ همدقم

 هدن رابلق هل رهاظ كاس لاوس یرفدل وا شعا تراسح

 ۰ رایدروی راهظا یتیرایهلا لع هتقیقح یراکدلیا ےتک

 یسه هدفد_نل وا صا هرلکلم یرلعا ہری” همدآ

 قح هلکعا رام اا سیلبا هد هسدا رایدتا ہر٣

 همدآ غیدناراب هطسا و الب هلئردق دب ) یرلترضح یلاعت

 ینا هلیامرف ( یدبا هل ندبا عنم یتس ندکعا هدصم

 ندروماح یمدآو ندشتا نب » سیلبا ۰ یدلیا هذخاوم

 رود تاکترا ود « ول ريخ 3 ن . دتا قلخ

 ۰ یدل وا نوعلم و د ورطم ندنعح روصح ندنکیدلیا

 مارآ هژس ودنک هرکص ندنل وا قلخ مدآ ترصضصح

 « زکیل وا ام هدنکا تنح ۱ ۰ یدل دا ناکسا هدینح

 هح اغا وش گل ۰ کم ندى راه ومه یک زککیدتسا

 ۰ رایدل وا راومام هلل را ) زکیعالقا

 هو و تم 4+۰



 ربسلا تار ۷۸

 رابکتسسا هلتفلاخ هرما یهدنتح یا هدم همدآ

 دنارف صوصت یغیدل وا تنعل رهظ نوجا: یکیدسوک

 ۰. ردنا را ةف رش ید
 هتردق تاج قیقح عدبم مالسلا هیلع مدا قلخ

 هراکلم ینکجەدا قلخ هفیلخرب هرکص ندقدنا راب یتا اک

 یس هلک رک ذو ےس هک دج ز » رلکلم ۰ یدر دلی

 كحکو د ناق و كحهدا داسف هدنزورب نک ردا سیدقت

 ۰ رایدلیا تراسج هلاوسوید « نستجرویپ قلخ یعهسیک
 ( زکسزلهبزس «مرولبن یمراتع> نالوا هدقعاراب ینا )
 ۰ یدلروب اطعا یاوج

 یراترضح تاهبشلانع هاش سدهن تا علاص

 نسحا رهظم ییتقلخ كءالسلا هيلع مدا ندتجلاب یروق

 ایحالادعب ییدسج هلق كنرابهلا حور و عوقت

 یربک هح وا ۰یدروب ےلعت اکا ینیرامسا كنادوجوم

 ( ءالّوه ءاعماب یتوننا ) رلکم هدقدل وا امور هدنابح مع
 لناحس ) یسهلج ۰ رلیدل وا بطاح هنلیلج باطخ

 ه)تهح یرلک دلبا ضرع ییباوج ( اتتلعام الا انل عال

 ترضح ۰ یدلروب یما همدآ یرابخا هرلکلم كناعما

 توکلم هطخ یامرفمحهدکدلیا رابخا ییاشا ءاعسا مدآ

 داراکلمو هناسغم لاوحا كنبمز و نامه یرلتمصح



 ی ی یخ نم تی دا ید ی ی تیم یو تو یو یی ین کات قاب تشک سی لا یخ شا نی تا یی شعب شش ایت بش یی تب

 ۷۷ همدقم

 قوام تاک و تان وف یا اتو هال همتا

 تاسمخح كرانا هلي كصوصت كحهدا قفاو هنر

 ا ا رک هل اعیطت هلا ساق دن را هعوا و تانظ و

 ۰ نمهلیروک
 ار يک ا روم تی مو لا

 ندزاداراب ندقمعلاب مالسل | هيلع مدآ ًارظن هنس هم رک نا

 "هروس و سا قلخ یوو ناح ندم وع” را مدعم

 یساباب كناسنا ًارظن  هنسهعرک تیا یحدردن وا كناجر

 ناح یساباب لربسنج و ندقچلاب یروق رریو ادص مدآ
 رود ردا دارا ناب ولع روو شنا تک

 هفلاط نح كسالبا هدنس a رو ا ی زکس قرف كفهک

 سیلنا ندن رلفدنل و هدامد كفو لتق هدلاح یرافدل وا

 رازج ییسهلج هلتاقلاب قرهلوا رومأم هنبرالیکتت هل رلکلم
 هنکیدلک رورغ هنسفن هلکځا الا هلابج فارطاو رحم

 تیاور كنتارضح دوعس ناو سناو سابع نا راد

 ۰ ردشعاح ردهدنلماکس ثا نا یی هه رش تیداحا یراکدلبا

 یو ناح هد زول ر مد وم ندا ی الد ىلع ءان

 سیلباو یتیدنلو هفئاطر شل وا قلخ ندشنا هلیما



 لا تار ۷۹

 نده :لصا ر یربعت « یدلیا تعارتشا ارت
 نایعشفاب هتهولا ناش دوم و هوا ط لر هلبدبا هچ ر شلکب

 ل ( ق) دروس هلتهج یراکدلیا لوبق یھ كل رببعت وا
 ( بوغلنم انسمامو ) هدنسهعرک تبآ یحنزکس زوت وا

 ودعوا در یخ روک ذم رخت هلا للخ لوک

 د مابا مدعم ندزغلوا قلخ ل « هک رد را نا

 نالف ییاع هدنوک نالف یطرا قح بانج ۰ یدیغو

 مالک نالوا دراو هدرابخا ود یدروب قلخ هه

 ۰ « ردلوج هزاح
 هدشرش تاروت رکو عرک ناقرف هلرک هحام تقلخب

 یرادقم ندنفیدل وا یکن مران وک مز رانوک نالوا حردنم

 ۰ ردیمولعم كن رات رطح بويغلامالع

 قوئوم هګایاور "هلسلسو صوصنم هجام قلخ
 ثیداحا وهصوصذ «ردندناءوضوم یسه كلاوقا نابلوا

 . ردبا اضتفا ییذکتو در كرازوس دنتسم ربغ هه وبن

 یرزوس كننسالع یژولوژ هدنقح ملام تقلخ

 ندنسیکیا هک احاب هلبا هیعرش صوصتو هبنآرف تابآ
 ہد ناب یتقیقح ثالئاف یکیا یسلشاح هقمراتح همان رب

 هج رب ندتس وشو روصت هبلقع تبسذ هام ولعم

 « كناعصا یژولوژ ندنغج هلوا كعد رساح هغمراتح



 ۷ ۵ همدقم

 روس یرلفدل وا شهروب قلخ هدنوک یتلا شاک نالوا

 كتلصف هروس و یحدرد كنهدص» هروس نده ا

 ها ( ق) دروس و یمنکیا نواو رب ناو نواو زوقط
 هل را هع رک تایآ یجندرد لدیدح هروسو یحنزکس زوت وا
 ۰ ردص وصنم

 تلخ كاا فا یزهدلوا یو و او زا
 ندرلکوک بولیداراب ندراحګ هد ننه ناخد اع“ و ماعا

 ماهلا یریبدتو صا كنىراتكرحو مام هنلهاو هنر ره

 كتاومو ضرا .ردتات هللا هیارق تابا ځد یتیدلروب

 ا رازوک هکر دهداژآ ردق لوا ندللخ و توافت را یقلخ

 ندصتاو رثا یتتهجره تقو تاکید ر وچ یرغوط هراکوک
 ندنیمزو هنیمز ندامس رارکت رارکت یکتکجهروک ماس

 تعنص راث آ كنبقح نوکم لهسل وا كجەر وچ هنا“

 كحهداتلالد هناصقت و للخ ردق هرذ هدن ردق تمظح و

 ًاریبک ًاولع هللایاعت ۰ نسزمهدبا فداصت هرثارب
 یدعا » هدناپ ییکیا كناق ول ا نوکت هدنار و

 ۰ ید وا ماعما یدونج "هفاک ا نیمز هلا تاوع*

 یکیدلشدا هلبا ماما هدن وک ی ۶د شدا یکیدلشیا هللا و

 تیذا ۰ ردررح ود « یدلیا تحارتسا ندنسهفاک كشیا

 هند هک مر وک دنحارسا ندض را وع یک قانغرو و



Vربعلا تام ٤ 

 باتک یجنرب

Eهلبح رات یلوانورفندا تعس ردق همالسار ودندلاع  

 ردهدنأس هبفاک تام ولعم هب ايفا رغج

 اب وروا ۔اقرفا - ایسآ - سدقم حرا

 مص ج رب

 رد واح یسدعم جرات

 لصف یجرب

 اوح و مدآ قلخ ۰ سیلباو یعوق ناج ۰ ملاع تقلخ
Cz 

 ماه والا نعهناش یلاعت نون وفاک *هطخ یامرفنامرف

 دوجوم هدرناو یناوعمو ضرا یرلترضح نونظلاو



 ف وی یف ن نفی ی و فی ی

 ادعا

 نەوت زق فوفو ی وانا ییز یف ی

NT E E 

 ۷۳ همدقم

 هدن راک رات هربا یس هنس یاب نوا كن رعه .یدمشش وا

 سر ترحه وس ناشد لوا فداصت ههابنشا ضعب
 هدل والا عبر یعوقو كتر طوف ٭ه یدال دیا رامتعا 2. رات

 ۰ ردششل وا داضنا مرح رهش قباسلایناک یشاب هنس نکیا

 ندلالالج ندا سولح هدنس هنس )°4( كن رعش

 ۰ یدنلوا ثبشت هن ما دصر هدئنامز قوه ها کلم

 موھن لات | درم یزورو یس هره ۳ )41۸( و

 یدلند الح جرات کو دا مع وا رامشعا

 ما ةد ندراګ رات نال وا سک وا دادسعت هد الاب

 یر رات ددعتم اهد یک رصنتحو رسال و وات كن هبضام

 ۰ لدمهروک موز هن رلرصت هدارو هد دلا را و

 راد ههر *هنسو هیسع# هنس “ روهش « مایا ثلذکو

 هدن ریاتک نام زا یتالیصفت بتول وا تاناسح یلیح

 اتکا هل.ح رد هبلاجا تام ولعم َ ندنعد] وا حج ردمم

 ۰ دابا

 اساسا یرلخرات عیاقو زمکجهدا لامعتسا هدزماتک

 لوا نورف هلع ءان ۰ رد ینبم هش رز وا یک 2. رات

 هلا یطس و نورف و هرع) | لبق راک رات ررګ هدذعداقو

 ۰ ردکعد هرج#لادعب ےراوت یک ہدنراعیاقو هرخأتم نورق



V۲ربعلا تا ص 1  

 ا یهنسوا ردکفلس ندنعیدنا زاق تد رفظم ر هده

 ۰ راد دا لع ےرات

 سرف هديل رپ دل رلک رات لیعتسم هد هرو رش ثالاع

 رب و یبه هن رز وا هدد هرس 2. رات وس ۰ رد ګرا عدو

 سوراخ یر وی فن راهاشداب شرف اد غاز
 (2۳۲) كدالط ۰ یدیا رونلوا دد ے رات هکدتا

 2 رات ندنخیدنآ سولج درج دز ندراناساس هدنسهنس

 تدور ییثدسم ل رابا راد رع طا اد ندنرانامز رم

 ۰ ید مرح یراشاب هنس ۰ یدیآ راردنا راشعا ندلاله

 ارحا هد دعحایذ نالوا یسک ك وص كن هس رع روس 3

 ۱ كن هعب ر ی ورع 3 دیعک ءان راد رع E ۰ یدا رول وا

 جرات سار یسیرب ره كعراقو یک لیفلا ماع ؛ سایر

 ۰ راب دن | هدکعا رابتعا

 هنک رات ید نوا قرهنل والرت یسه هرکص ندنرعش

 هنر عش كس یګر رام ۰ یدلر و مات رب ه هنس ره نکد

 نوجمایکیدتا رودصیپلا ما ونذآ هداج هنسیهنا و

 اطعایمان داملا ةنس هب هنس یاب ؛ندالا ةنس هب هنس یحنرب
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 ۷۱ همدقم

 چی سار یتساد كن رنو وا دابیعل وا رایان و یکسا

 درا راشما
 نکل ۰ ردنس هنس ) ۷۷۰ ) م ق یاد كرنو واوش

 روک ذم ًادبم هلېجو یغجهنلوا لیصقت هدنت ربنانو

 یرنووا دایی وا یک یتیدلوا طوبضم هرزوا تعع

 رانو وا را رات هءل وا داتعم دعفدر هدهنتس ترد ره

 یسهنس ( ۷۷٩ ) روک ذم ۰ یدبا بم هنرزوا یتاعفد

 قفح ردیلکد هسف و ردیدبم كرنووا عقاولا ىف
 ۰ ردشماعا

 م ق نالوا یسیسأت نامز كنربش امور رولامور
 راولام ور ۰ ىدا راشعا دع 2. رات ار یسافانخ ) ۲۵۳ )

 8 ro) ( هد البم ردنا لوبق قانا رصن یرلهرکص

 عضو ههسهذم داوم یسناحور ساع قیزا مع هدنس

 یسهنسیدالبسكناسع ترضح هدهرص یرلکدلنا ساسا

 ۰ رایدلیا ذاا رات سأر
 دالیملا لبق نالوا یتافو ےرات كنینودک ام ردنکسا

 ۰ یدنل وا راتعا یردنکسا ممرات سأر ییسهنس (۳۲۳)

 نکل ۰ ردشعا لوبق یغوج كنهيضام ماوقا ىزا وش

 نا لک لوک هک )ای ع کردا
 هرکص هنس یکیا نوا ندیردنکسا ےرات سوکفلس یحنرب



 ربعلا تار ۷۰

 «رولی هلیشالک | هد هن رقت تروص بویمهنلوا هدافتسا

 لردا رابتعا هبفارخ تدم هسبا یریضعب كنهعدق ما

 « رایدلیا لوبق رلهنس هجران ویلم

 ردراو فالتحا ردق زویکیا هدنراګ رات كلرلیاربع
 رات نالیدا ذاا ردق هباسیع دالیم ندمدآ طوبه

 *۱۷) هجرلیدنه (>۵۹۸6 ) هصناسح كناتومویجرب
 تاروت كزشوا ؛ ( +۲4 ) هروک ه«یردنکسا دناعلقا

 (۰۰4 ) ًارظن هاسح یکيدلیا لالدتسا ندهناربع

 (۳۰۱۰) صذهدتل اب یک رات وش رادو نک ۰ ردهنس

 هح وق( هنیعبس ) هاو تاروت ادغلاوا ۰ رايدر دنا 4

 ۰ رودنا راتعا هنس ( ۰۲۱۰ ) نن ترج هللا طوبه

 كماوقا نالوا یسادعام كمال سا لها ندرابدنه

 (۳۱۰۱) دالبلالبق نانلوا تبسذ هغو اک یراحراتسأر

 م ب كناهاغیلاسو ( ه> ) دالبلا لبق كنانشدام ارکف و

 ۰. ردنس دنس ) °0۹ ۱ م ب كنيلسوفو )۷۸(

 هیموو هرېشو هونس راودا هج روما رایلنیچ
 یراګ رات ندن راکدلیالامعتسا راهلسلس قاطرب هرزوا قلوا
 تاباسح یس سدنه سلاح نیح نکل ۰ ردتشد راق كب

 رودءادنایتسهنس ( ۲۲۷۷ ) م ق هلا قیبطت هن راه رود

 . ردلوهح هجر یرللامتسا ساسا ۰ رایدلیا رامتعا



 2۹ همدقم

 هیسع هنس هلا هبرق هنس هلفلوا هدایز هدنرهدار مو

 یرادتم مچ هلتبسف هدحاو موو نوک رب نوا هدنرلارا
 ۰ رونل و كالهداب ز

HE ۰23 4 رد  EAیار ین كن دن ار  

 هدیراتعا یسایق دحا و هح هنم زا «نوسل وا هسا رول وا

 ضمبندنکیدنروک تیطوبضم و تلوهس لامعتصالا بسح
 ۱ هنلاهعتسا ع را ی دم! ون هدب رارضعب “یف هب رو هنس ما

  رای دلیا رادتعا یماش دحا و

 ۰ ملت رس وک تدم هلت ر وص رب قح هال وا بیرقت هنت "هواد ٤

 نامز رادعع گل و ط وبه گیم نالوا اع توح*

 قوچ كب هدیابو موجو جرات لها ۰ ردیسلوا شم
 تاب وار و تاق رم ط وبه نامر ۰ ارات د زا وک یالتخا

 هج هیضام ما ۰ ردلکد ظ وح هلا تاماج هر اوته

 ۰ یدا رونلوا حجو جرات یکدر هلند رب ره دل راد رف

 ندط وبه وش۶ وا لر هقيتع م.راوت هک دتا ددحت رلح رات

 س ؛دبا رع “ه ص اس ۵ -سلآ تاروت 2 ريشا هایا

 ندنغب دل وا هس جوا زعوا هش رکید یرب هلیربمات

 هدر وص قحهل وا قفا وم هتد عح ی راک رات دل راتف و شم



 له دان ردق وات تسر هتوووا :یالصا كنمقزسم

 ردق هنسدحم ر نوا ندنسیحمر كنهبسعت روش كلذ

 ۰ یدنلوا رابثعا نوکرب زوت وا یسیضعب ؛زوتوا یسیضعب
 وش ندندل وا یرسک یرادقم مو حبر كنهتس ر ره

 روش هل سلوا یواسم هن وک رب هددنس ترد سرقت زی

 یهرکی هنس رچوا طابش نالوا یسیشکیا نوا كنهیسعش

 رابتعا نوک زوفط ییرطب هنس ی زد ر ره و" و

 اک ۵ هنتس نالوا نوک زوفط یعرکی یطابش كرەلىدىا

 ۰ یدلند

 هبوک عباقو ۰ ردرهش هکس ايق یصنکیا روکذم

 ه ی و 2. رات هل وا رادتعا 2 رات هج ه راح نامزاو

 هدنژنکت كرانامز هدهسیا رولبهلوا یلتلوپس هلتبسن

 برق روش ندنکچهدیا تعا نو و ورا هد وب

 دارو زا هایزاتعا دی رک و
 ۰ یدمهنل وا لوبد الا نید

 یرکید «هبرق یسبر هنس ۰ ردهنسهکس او یحمچ وا

 یکیا نوا هرق هنس ۰ ردعون یکیا هرزوا قاوا دست

 ترابعندنوک ( ۳۵۶ ) هونسهزودرمو ندنسهرود كيآ

 دادا هرودر هرف هرود یکیا نوا ندنغدل وا

 عبررب ندنوک ( ۳۰۵ ) یسهمات "هرودرب كسم ۰ ردبرق



 رب ی ن ال تست

 اا

ashi iit 

 1۷ همدقم

 هضورف» تقو رکید ندض ورفم تقورب هلبرابتعا یمایق
 تلف هدهجرد قجهلوا نکع یطبض كنامز نیک ردق

 نوک هعدشلهدابز هنمزا بواب هلو انکم یلامعتسا هدنلاح

 ءان ۰ رشالقازوا ندناکما هراد یتیطوبضم هلیاسح

 رادتعا ساسا هرات طبض یراددع كنه راح مایا هيلع

 ۰ یدمهنل وا

 رهشر ۰ رول وا یسعث دوخای ؛یرقا سابق یصکیا
 یهدنسارا یلوح هنلاح لاله هنن ندنلاح لاله كىا یرق

 مایا كخهزبس وک e ددع هسا هرق هرود ۰ ردنامز

 روهش حالصالاب یرارسک ندنفید وا دنتسع 4هدرطم

 راستعا زوئوا یرکید “زوقط یعرکی یسیرب كنهبرق
 دن هلئیسلرا ندهطقنر كشنوک یب رپش ۰ ردشم وا

 ۰ ردیعقر هدیکیا نوا كناقوا نکردقهنلوص و + هطقن وا
 زوتوا كشنوک هسالوا رابتعا هیکلف جورب هیسعم روش

 تمد یش رهشرب یربس یهدجر رب یکیدلیا عطق هدنوک
 (كضراهدنفارطا شع یس ضغوط ) كسعم نکل ۰ رولوا

 هرود ر كناتفاندنغدل وا هرز وادارطا هدیسهیمو تکرح

 یؤاسم هناصاح یر هزوتوا كنکیا نوا ىسەلماک

 وش هلغلوا تالهدانز ردق نوک شب هدهرود رم ۰ نمهلوا
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 یددع e ED Û لیعتسم هدص را . هدنوک یکنوک و و

 ۰ ردشلوا غلاب هىللا زوید كي یکیا

 را

 هبلاجا تنام ولم هدنمح ةا خیرا و

 ندهعظع تائداح یک یروهظ كتلود را و نافوط

 هدایندیلاصتسا 2م ران ًارابتعا ندآدبموا هلا دع ًادبم نیر
 كنامولعم قلعتم هنامزاو عیاقو ۰ ردنداع رب یکسا كب

 ۰ ردیح ور كتسندمو نارع مس هدعاق وش هدنسهظفاح

 - ورخ هلګ نربدلس ییتاباسحو تایعض و كراك رات

 رولند ( نامزا ع ) یژولو
 هدابو ندنغیدل وا یتبم هرزوا هدعاقرب ځی رات رب ره

 یسیهنکبا ( نوک ) ینیحرب هلراسایقندا تقبس یا

 رد ( هتم ) یی وا (یآ)
 یهدنسارا ینو غو عولط كشنوک سایق یحنرب

 دخاعاس هلتیعت هلوصف هيا تقو وش ۰ ردتقو

 رارب ادص نوک هيفام و سم هل روق ندفالتخا

 دحا وكنهرود وش هددسا شل وا راشعا هيمو هرودر



 N تی تی نا ی تک تو لک کت اس شا فن

 همدقم 1٥

 ترد هدزوا قلوا هب ونج ةا ےس ما وفا “لامس ةیماس

 تارفو هلجد میاد ن رها نبام ۰ رد واح یعرف

 4 اھا داد زار وس بتول وا دالد یک هدنرلا را كس رار

 ۰ ردرلشا وا ضرقنم یسیه ۰ ردرلیلباب و رایرولا یسهیلصا

 بول وا ریلایبیلو ( راهایس ) رایوبئا رایرصم یکسا
 كن هلاکند یماوقا هلغو یعوسو كرلب وا هلاکند “هاڪ

 قولش هل یلئابف رارجو سوت ریل اییل ۰ ردیراهبعش

 ۰ ردیما وفا هشاا و۶ و

 ۰ رد رلبم ها را و ا اف ہلا ا ما وفا

 ؟نادلک لا رس رسما را و یماوفا ییاربع و دکبنف راناعنک

 ۰ رارد واح یماوفا هرع"

 هب راغم هل راب رع بونج جد هیونج ةیماس ماوقا

 یلئابف هرهماو هشیحو ريج یرلبرع بونج و یتماوقا
 ۰ رد س هبعش رر كته رسما یلئابف هب رع و هراره ۰ ردلءاش

 یعیدل وا عرف یرارمنو ولصا یسیغنف كن هبماس كا

 ال اربع ہد هسلا لعد م ولعم هد هرعطق تر وص

 ۰ رد ونظم ی وا لصا

 هیات ؛هیابرا هارو نانل وا رابتعا هیلصا تاغل

 یاب یا تاسا طا تارحامم و تاحوتف تا ورق

 دا دلو راناسل دهد هوس ندن رلط رلمخا نالوبعوف و

۵ 



 ریعلا تاش ۹

 قالطا هراولب رص "هراولاب ولو "هراقازف یی
 ۰ رونل وا

  ردیما وفا هناوتسا هتل "اسور یکسا یماوفا طلاب

 هرز وا قلوا لغم یرکید «یولع یهر رایامرج
 نوسفاسو هناسرفیلفس "ییامرج ۰ ردلماش ییهبعش یکیا

 یکسا یسدرب هکردقاط یکيا ید نودقاس ۰ ردیماوقا

 دود (نیکنا) نواس ولغنا رند هیوا

 ۰ راردد ودعم ندرت و قاس یکسا رابدن الز

 هینایلاتا «هشک هناوشل «هنوتوت "هیامرح یغل هناب را

 "(یانو ) هیشرغا و هراس ماوقا نانل وا دع ندلسو هل

 هرزوا قلوا ) یدنه ۱ ا ) یسراف ( هاربا

 ۰ رد واح یعرف زکس
 ددع ءاعما هلص وسخ و هدنناغل هر وک دم ع ورف

 ندنفیدل وا هیظعتماشمهن رکیدکی هد هيب سزءام او راع و

 "هلئام هرز وا قلوا عرفتم نددحاو لصا یسهلبج

 ۰ ردشف وا دع هدحا و

 تدسل همالسلا هیلع حو ن ماس - هیماس تاغل

 كنويءاح ندا قاحصلا هماوفا وش هللا ماوقا نانلوا

 "هربزج هروک ذم ماوقا ۰ ردهنسلا یراکدلیا لامعتسا

 ما وفا < رد ص٥ یکسا «یسهیلصا *یلاها ن را نام
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  هردششاراشتنا هنغوج كندالب اورواو همر كنايسا

 یر هیلصا تل كوعشو عورف نالوا بوسام هتما وش

 قالطا هیایرا ههروک ذم تغل قرەنلوا دع هللاع رب

 ۰ یدنلوا

 لصالا بسحم ٠ را رریسصتم _هب هدیدع عورف هینابرا

 ینامرج "یلفص هنسیهکیا و ینامور ؛یایرا هنس رب
 7 ۱ ۰ رولند

 "ینارایعرفرب بول وایواح یعرف یکیا مممق یحنرب

 «ةیرغا"یعرف رکید ۰ ردرلیدنهو رلیرا لصا هکر دیقیقح
 ۰ ردیامور

 .دقارت یکسا یسیر «ردقاط یکیا یامور "قیرغا

 .ردبتلک "ینایلاتا یرکید ۰ ردرلیابلا «رایشرغا هکر دریل

 یتاک یلئابق هلاخ هلربلانات رب و ینایلاتبا راینامور ؛رانیتال
 ۱ ۰ ردشلدبا دع

 داب ج نالوا یعف ےک كنا : قابرا

 کیا هرزوا قلوا ینوئو یرطید “یل یسبرب یلعص

 یکیا هلرلعات قطلابو یلقص كنعرف یتل ۰ ردواح یعرف

 3 ۰ ردراو یعرف

 برغ (۲) و یسهبلاقص بونج (۱) یبلقص
 ۰ ردس هبلاعص قرش هلا راس ور هبعشیحن رب ۰ ردہس هب امص
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 ا یاسا ندا ور وا اکر بول وا سام هداب ز

 ۰ ردربشاناب هرالګ نالوا دتع ردق هنسار وام

 هنایروب رغ "یلوغم ؛یرش "یلوفم یعرف یلوغم
 ه دن د زاد لوغم اک E ۰ را رد هورف حب وا هلن رامات

 «دنه “سراف یرا-ۃعاج ضعب و هدنراکنا ییاتلا لبح و

 ۰ را ردهدنسهر واح "یارا نيح

 نالند زغ کرد وج” یمها كنلئاف یعرف یزوغت

 هساروت ۰ ردهداب ریس د زار یرلط وم ۰ رد رعظع تا

 ۰ دیک وا راتعا و رع هدحا و هاب ام یسهلج كنع ورف

 هرکیدکی كنهنسلا لیعتسم هدنرارآ یسهلباع هباروت

 ۰ راردلاس ندناریغت كجهرو للخ هنرلصا مولا

 رایش نالوا شفق هدایز هدازجا ندا فداصت هنارغت

 هلغلوا هدنروص ثكجهیمر و للخ هلصاو هدنرخا كناک
 ون روت تام + ی ایک هدا ز یش ر هن رال وا

 ندنغيدل وا ندرصت ر زکلاب كنسر ره ندلاعفاو اعما

 كن هیاروت SES ردوو ذدوذشو رعت هدف مصت 9

HE۰ نم هنلس هلتر وص هوش ند: سهر طاح ا یتاغل  

 هینایرا ۰ روند ځد یمایراو هرا اکو - هینابرا
 یرل هنعس هدلاح یعیدل وا ی وروا "یدنه لصالا ف



 ۱ همدقم

 مر ید وماس “یف هناسل ان وش هناروت

 . رنه هعرف شب هلبراما یزوفتت "یلوغم ؛یراتات دوخای
 ۰ ردیلئابق هک ايتسا «لوغوق "رحم غوا یعرف ییف

 لئابق ۰ ردراهقرا لراغاط وش هل راغاط لار وا یرانطوم

 تعاط یا نالند یدوشتو یراغلب عرفتم ندهروک ذم

 یسپه هکر دلماش ینیراهلدبق هنن وو رمو هتسنبرشت یسیحرب
 عرفتم ندرلنو یعس یو ۰ راردقرفتم هدنرزوا اغلوع

 كنلئابقهک ایتوفو یریس یتیدل وایواح كعرفوش بول وا
 یدوشت ۰ ردهدنسهق رش تهج كسور یا یرلنط وم

 «ینوتسا ؛یماوس «یمال فئاوط یتیدلوا یواح كف

 ید و دح و روا یغوچ رنو هکر دلئ ابق ریکشب

 E E تل رکود ات

 ۰ ردیعشذم ندنع ورف نف تامل

 ی وا ابرنک | بول وا زا ك هحددع یعرف ید وعاس

 هدنلاعش یدالبایسا كنهبسورو هدنرلارا یدال یسا و

 هرارونلو هدرارب بيرق هنلحاوس دمج سونایق وا عقاو

 اف قم مکن لا لاج و اا راو
TEE : 

 ندهرباس عورف هدایسا یراهلسف یراتات دوخاب یک رت
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 سشدنه و نط وتم هدرلار وا رثبلات منا نالوا تعشذم ندب و

 ۰ رلیذل وا

 ۸4 یصارایکهدنرا راكنماوقا حوجامو لای وت كشام

 هس راف رط قطلاب رک و نط وتم هدرا وح وا یلسا هلن رک

 سربت ۰ راردندنل سن كنو راولوعسم ۰ راشلوا صشتنم

 7 رواج ما وقا ریعص نا رانو ا اار

 1 رکر ویعیدنل و هدیلع وارب هدئماف لر 5 كئثفاب ۰ ۰ رد رلاباب

 ۰ رد ورم جد یرقدل وا تعشنم ندا

 قلعتم هنا عرفت بتول وا رانو یراهح و سا كناسذا

 ردقح هل زاب ۵ لد ہن ۵ ص ص یرل هص وصح ثٿح ام تام والعم

 ۰ یاعت هللااشنا

E 

 یناسق هلتهج تاغل رشد سنج

 شا تنش ندلصا ر ىس هفلتح تاغل ارش سذح

 تارغت نکو لا لا لابحا ؛یدام هدلاح ییدل وا

 هدهنسلا و شلوا تبسهنادتف لروک ذم لصا تافالتخا و

 هیلصا تاغل هب رش تاغل ه د نل وصح نقال

 رابتعا هاب اع جوا هلن رامات هیعاس "دبی را «هیاروت هل راشعا

 ۰ ردش وا



A. همدقم 

 ندنلسن كنو یژک | كماوقایهدایساطسا وا یک لوغو
 راتوغ "زابل هتج «رارانات «رلشکسا ۰ ردشعا باعشنا

 ۰ رارد وسنم اکو به
 نطوت رک دنسهلاعع تهج كمح دالب 9 7

 دنادام ماوفا رواح هرانو و را (یلایدیم) یدام ۰ ردشعا

 ۰ رارونل وا تبست
 ءردشملاق هداروا هلترعم هنسلاوح ناتسنات و ناواب

 یلغوا تردهلبرلماث ےناد ود تک «شیشرت هلا كنا وا

 یسهیغ ةيونج تیالو كئانو دالب هشیلا ۰ یدنا راو

 یایبسا ( سوسرط ) سیثرت «هلح مات ساله نالوا

 ناسا ۰ ردراشلوا نک اس كردنک هنایکیلیک هدا ۳

 لقنهاروا ندندالوا سیشرت هعدق ؛یلاها یک اس هدندالب

 متک ۰ راز و هلوا تهادهن راقدل وا عرفتم ندرلغاط شعا

 ندنو ماوفا یکهدراروا ندنکیدتک هنتهح یزکد ابلاتا

 نالند ایناب هدنونج كنهتسيرت منادود ۰ راردع رفتم

 ردشغاع رقت نسا ماوقا یکهدارواو شل هندالن دوان را

 نک اس هدا و ابلسرام عقاو هدنن ونج كنهسنارف

 ۰ ردن ونظم یراکدلبا عرفت ندرلن و هدیلاها

 هاکقک هلع یکهدنرارا رزخ رح هلا زکد هرق لابوت
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 او ی ام مت تا هل در
 یماوفا كناسرفا هدرغو یسیه كر ولاا روم * یعصقرپ

 ۰ رارد وسن اکو
 شک هنسلاوح ماش نالند لبا ها نا

 كناعنک ۰ ردشمر و تربش هلثبس هنمات یرانطوم كنلسو

 قرع "یوح ؛ شاحرج « روما "سوم ؛ ثح " نودیص
 راو نلغوا رب نوا هدنرمات تاج راک *داورا *نیس

 ندرلنو هدرق مما نالوا داب هلا یاسا وش ۰ یدا

 هن دتل: یکهرکص كنهموق رم دالوا ۰ رایدلیا یاعشثا

 یرقدل وا نك هدنسلاوح نیطسلف لئابق نانل وا تست

 هلغغل وا درط هرکص نرق ید ندنرانطوت تیاد هدلاح

 رشد وا نطوتم تولنکح هرالحم راوج هارواو نانبل

 ۰ ردیسهدرک ان كت ودیص ی رهش ادض

 لانو نا وام یادام «حوجام «موج كئفاب - ثفاب

 < ىدا را و لغوا ید هدن راما ساربت ؛كشام

 نداروآیبسنل ردبک هنن رافرط لاعت لزکد هرف موج

 هدنرازج ایات ر و هدنساب ضب ونج كناب ور وا وق رفته غ
 رایاشرو ینکححا كرولاب وروا ۰ ردراشعا نطوت

 ۰ راردندنلسف ام رد نالا مرا وداد رای زانکشا
 شلوارک اهل رک دنفرط لاعس هلروخ رک حوجام



 6۷ همدقعم

 رد راباب كنماوقا هتدولغورت «هشبح ویلا شوک
 :یسادعام نددورغ ۰ یدا راو یرالغوا ددعتم ا

 تهج كى دالب E یا رایدیا هد ع دالب

 چ هدنرایضعب و «رایدل وا رشتنم هاهرفاو هنسهب ض

 «رایدلیا نطوت هدرلاروا هلترحه هنس هلام فارطا كمع

 ۰ ردشعا سیسأت یتیرهش لبابونطوت هدنرز وا تارفدورم

 ۰ یدلیا عرفت هلی ید ندعایصم

 ۰ ردیسهیرغ تهج لرصم ىلع مدول (۱)
 لئابق رچوک روق ردق هل هداشرفا | میمانع (۲)

 ۰ راردوسنم کو به هسيا راو

 نک اس هدنرفرط بونج كعدول | ماہ (۳)
 : ۰ ردراشملوا

 دو هدنس هبرغ تهج كرہصم ۱ مح وتفن )%(

 ۰ ردراشعا نطوت هدنرافرط
 ۰ ردالع رصم ییط وم ۱ مس ورف (۰)

 هدننبب ناعنک ضرا هلا رصم یلح | محولسک (>)

 : راردد ودعم ندرلنو راینیطلق ۰ ردهدنتهج رګ و

 ۰ ردیسهرب زج سد ربق ىل ۱ مروتفک )۷(

 ریدیمو و ىع رب كرایلا بیل رانا و ريق * رار صم
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 داع و هص وع یا وا هروک دم < یضا را 4 هل وا ش عک

 ۰ رای دل وا تل هدام یما وفا

 طا شام هر ف ند را لیک
 هی را E یللا هاو دنا رام
 هلغل وا یلغ وا یکیا هدنراما سیدجو دوم راک

 شیک هلع مان رجح عقاو هدنرارا زاجح و ماش دوم
 ۰ ردرلشلوا نک اس هدبلوطانا شام ندمارا دالوا و

 هل لس كطبن و هلرابطب طبن ىلغوا كطببن ندنلسن كراك

 راییایرسو رایطبت ۰ ردیراباب لرابنابرس نایرس ندنم
 ناتسدرک ۰ راردد ودعم ندنماوقا نرپنلانینام "هرب زج

 ید رگ یلعوا كط ERY نا هنس هعطق

 ن لساب ن 3 راد ۰ رد ورم جد یرافدل وا تقم

 ٠ رایدلیا تاعشذا ندناسذ كط

 بول وا یلعوا چ وا هابرام ان ما ؛قلبع "عسط هلذ وال

 یرتین ندنغیدلو ادعدق لابجا یرالسن وه راع ب ران و

 رداکد م ولعم هدکب

 نامنک *طوف *عارصم * شوک كماح - ماخ

 اشرفا یسیه ادتا ۰ یدبا راو یلغوا ترد هدنرلغات

 سشتنم هرزوا هسنا هوجو هرکص ۰ رایدا هدنس هعطق
 ۱ ٠ ردراشملوا



 ایا زا ی دیو دا ای ااغ وزو
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 دل وت یلعوا شد موس وه هل رمان ( ذوال ) دول “مارا

 ۰ یدلیا
 ترضح ید یک ات ملا یاس اتهسلرا

 یلغوار هدنمان راع ر را اب دید كنو مهاربا

 اف كراع ۰ ردذو خام ندنو یعسا یناربع هلل وا

 نوا كنطهو شك هابند ىلغوا یکیا هلرلمان نطم و

 ۰ ردندرلنو یلئابق بع دالب هکردشعا دلوت یلغوا چ وا

 رله الع ۰ یدیشقت هن رافرط ناسارح مرلیع

 ۱ ۰ ردو یرااباب كرلسرفو

 هرانو بوسلوا یراباب كع-فرب ندرلیروئا رولا
 درک و ندنارا یلع وا كرولا ىلتابق نارا نانل و رواج

 ۰ راردبعشنم ندندال وا درک بوسنم هنلټس نارا یئابق

 نالوابوسذم هنعسا هدنسهراد نرهنلانیام هربزج رونا

 ندنا ریروئا ندنکیدلبا نطوت هلترعه هنسهعطق اروا

 ۰ ردراشلنا کت هدرلاروا ۵ نک
 ر

 چ و هل رمان کا ؟لوح 'صوع كما را

 ىکەدنشاب كمع ملح ص وع ۰ یداراو یلعوا ترد

 ناعو رصث دا لغ واو شلوا نک اس لردیک «یطارا
 هلع لاسم وو ناد فاعحا عفا و هدن رلا را تومرصح و



 اک ٤

 نددحا و لصا مسقر جیم هحتنیهو لکشو نول بولوا

 حاودزا هل رانا و یرلو دلاق ه دن ربا هدب ودیک هتس رتعلفا

 حاودزا هد واک هن راځ ا لرایساقوف یرایضعب ندراب وینا
 - هدا بالقنا هراساقوق تہقاع یراعرف هدک ران و را هستیا

 هلع ءان 1 رد دنه رم هبصقر یکیدلس كموع چ

 تعش ندلصا همشب هفشب یس هفلتحم ماتسفا  راناسنا

 ندلضار به هرز وا یعیدل وا تنا او تویل وا

 ۰ نم هنل ون رب كج هلب كیا دوس جد "القع هدنعر دل وا بعشنم

a 

 " یراشنا تروص هدنزور كنه رشل فئاوط

 حو ت وک EE ندنسهعطع .؟هثداح ناف وط

 هلیسهلباع راس و ثفاب و ماحو ماس یرللغوا مالسلا هيلع
 هدنرلارا كنرارهن تارفو هلجد بوقیح ندهنیغس رارب

 هدارواو تع نع هل مان (:راصس ) راعنش ضرا عقاو

 ۰ رد رلشعا نط وت

 روا ؛مالبع * ( داشکفرا ) دشحفرا كماس - ماس



 رخ یا همدقم

 لئابف یرازو " یقاسص تا یراکنر كنعلخ هم وڌ ره

 ۰ ردیلعشفا ندهرباس

 كناشرفا روک ذم عرف ۰ ردیعرف نوه یسیهج وا

 یرکدر ران و ۰ را ردد ودعم ندعرف وس یراناسدا با

 ۰ ردراغاطوشیساندا كنسهشاط ناسنا ۰ ردلئام ه یراص

 یکی "ابودلاق یکی عرفوش ۰ ردواب یسیج درد
 ما رمشدنم هرارپ راسو «هدنالوه «اینات رب یکی "هدنالریا
 «یرتشعدام یرهروهشم طابسا .راردطولخحم هللا هیّشرفا

 نی راهم كنهروک دم ما وفا ۰ ردما وفا هروفاره ؟هنمادآ

 قلا شقلا نددجرد شعلا یراهجو ٌهیوازو كوجوك
 ۰ ردصقا كى یراهنلقع وف هک ردردق ه هحرد

eسنج ره هکز روهروک یان اوبح یک بالکو  

 تلیه و یصوصخ نیوکتعون ره ۰ رد واحیرلعون هچ

 . رولیرا ندعوا رکید هلسهیصوصخ
 هدلصارپ ع و ره هل تهج موعم و تدر لصف هفامعم

 ندرلش یک هاو دسر و ملاقا هدلاح یعیدل وا لخاد

 یهلج ناسا تااژک ۰ رو هل وا ضراع یزالتخا هن را را

 نوا سذح هدلاحیییدل وا سم هب هد لوم مايسا جد

 د وج> وم یقافتا لوس ره هد ره وج یاسا نالوا مز



oYربعلا تام  

 یک “هدا وباب ارا یک ؛هدایزک یکی 3 (رقشغدام)

 ۰ ررونل و هد رالحم را هل ا هدب ربه یک ؟هدهدن ال وه

 یراچاص "لوچوک یراشاب “هايس یرلکنر كرا ولا
 ۰ ردیلاق یرفادود “لسا یرلت ورب ؛قسحروو تداخ

 اضعبو ید شقلا ندهجردرب شقلا یرلهج و ٌهیواز
 یوئا ۰ رولوا غلاب ه هج رد زوّهطشع ندز وّهط کا

 كاتس رب ندهر واح ما ازک | ۰ ردرنصاق یرالهع ثع وت

 رانو ردي ویا لصا یعرف یجب ر كراو ا

 هوس وس “هل ووارس “هر رص ؛ دوو دم هو ولد ؛ےح الو < در الو

 «هطنف«هنویسا "هک ان «هناغ «هتنا هک اوک «هغاسب "هرفاب

 هشاعح " هلاخنس “هب وع ون “هلو غنا “هب وا ؟هیءدا رک رو کا

 ندروک ذمعرف یا وفا هق ولس "هنسا وح«هرایم ولا “هب رهما

 ۰ را ردد ودعم

 توس گلاش فا ان ردا وفا یرفک. یدک
 هد رالحدتع ردق هب دنلا باب ندنرمم یریسا تلس هدنس هو مت

 «هرامد زر ی روک دم عرف ۰ رارونلو هد روع داف

 ما وفا تول وا یواح ییما وفا هذ اقم ها و دود دف وک



 0۱ همدقم

 هرم وش یماوقا هتیلارق «هقایرک هرخافح "هتوقاب “هونا

 ۰ ر ردلخاد

 وزهر یرلیوب كرانالوا بوسنم هروک ذم ق

 یرازوک «یلنا یرزو وب یراشاب ؛ورتعتفاس زوتواو
 «هایسیرایوت “لوب یرازغا «كسکو یرلنورب "لوجوک
 ۰ ردف,فخ ی رالامص

 عرف «ردیعرف یسولو دوخاب سالم یسیهچ وا

 " هنایرام «هدنوس "بیلس “كولم «ییلف “قالام روک ذم

 .ردیماوقا روع "هریزج و ویدلم
 "یدوریب مسشوش ۰ ردیعرف یایسوا یسیګ درد

 یوغاراب «ایلیزار ؛هشلو «هوغاتاب ؛هناقدرا ؛وقسکم

 ندهربخا تاق .ردلماش ییوعشو ماوفا قوح اهدو

 وا یسیرب ج كنماوقا اتما هلهج و یییدلشالک |

 یسهفاط لوغم یسبه بویلوا یسهیلصا تما كن هعطق
 ۰ ردراشفک جوک ذم هعطق ندایسا هدلاح یعیدلوا

 یرلدرف ضعت ندلوغم هحداع و تشهو نود ران و

 ندنم كملفا هرکص ندر هب اش رفا هدو هددسارا و <

 ۱ ۰ ردشلنا و

 رازج و هدنبمش لویرب كناشرفا عوو - ويا
 j GEDE “هدا اش ر یک و هد رالح صعب اكساب



 ربعلا تان 6 ۰

 ۰ ردت رابع ندما وفا یک هن وتسو هیات زول ه ریتنق «ریلب

 هدراسم ول دا دز و “هوا وس ب وع “یوو «یتامرح

 «و دن )ادا «هق راعاد "حورو و حج وسا “كرو ؛نوساس

 “قاس و ؛راغلب ؟ترص "نا وتنل "نوه يدا رب ؛هرلاعص

 رابات کهدع رف و 2 ( وزو «ییوتسا ی "یتولوب «قازو

 ۰ رارونلوا دع ی وروا به یماوفا
 ۰ ردیما وقاتبیتدالب و ریبک ناتسرانات عون وب ےس ی وعم

 ندکلرعما یره رمش كرلنالوا بوم هروک كم عو

 ؛یلنا یرازو "نوزواو هايس یرلیو «لئام هب یرانص

 "لوس یرازوک و یرازغا «عسا و یراکیلد كنبرلنورپ
 یا شع یرل_-ه> و هد واژ ۰ روا وا نیل اق یرلفاداد ود

 هرلیساقوق عونوب و غلاب هب هجرد یتلا نا بک ندهد

 "هوق هدراهسیا لاردا لها رایلوغم ۰ ردرق ندر ویا

 ۰ ردلماش ییهددعتم عورف هدو . رددماح ی رب هبلقع

 «هروبو ۰ ردرراتا یسیمر كنهروم ع ورف
 وج “لوغم “هرحاخا “هلاق وف لر ؛قاج دم "ربع رف

 عوو یماوقا لوغوو «هنایرو “قولاق ؛یاغون “ ریکشب
 ۱ راردهدنلخاد

 هتل وج : ۳ ۰ ردمع رو یرو ربا یسیشکیا

 «هدنالشرغ وسا «نوال «هدیوعم «زوختت "هک ایتتسا



 ۶۹ همدقم

 دی واز « رارداضع الا سانت بول وا دنا یرلذادود

 یساقوق ۰ راردلماق ی ولع و ندعو لاردا لها ۰ رول وا

 یسیر كنهروک ذم عورف ۰ رد واح یهددعتم عورف یعون

۱۳ 

 'رادرک «رلیروثا ؟رایمالیع «ربینانبل «راربع “رابود
 ۰ رد ر وص * رلبتم زا « رابق وداق ؟رلیمارا رام ادلک «رایم ودا

 ندعورفوا ه رام (رایرصم "هرار “شبح “رابل هکبنف

 ۰ رل رد د ودعم

 برف هرات ز ؟یروع اها هوا واھ لی زانیم

 ۰ را ردندع ورق وس یا وفا هسه « هبنش دوو

 یهدنسلا وح فاق هوق ۰ ردیعرف کچا سج وا

 “رل ران « رلیح رک خر > یهدنفار طا ر زح رګ «رهلسف

 ون رالابلاتست ات ودک 1 «رایکیز وا ؛رلناغقا *رلرلهزابا
 ۰ را ردهدعمق

 لماس ا (یغزالب ( ورم * الر ۰ ردب وروا یسعدرد

 رله البه « رای رود ؟رابا و نایلایدیل "ایل راق یعیدل وا

 “للابلاغ هد رانا هک رذراو یراقاط یک هدر هرن ی روا

4 



 رفا تا ٤۸

 یژول وح را نکیا لوهح ردو ۵ صر ا جع یرلل وصا و

 هن كعدق ماعو هدقمیچ هنادیم ماط قاط هلیسهطساو

 تاب رفظ نوور وک الش تا ۰ ردەدقلسالك | یعیدل وا

  هدرعاتک یلاعت ااش نا یر هح والشاب كنام ولعم زمگلدل وا

 ردعح هل زاب هژرس هرمص

O >. $ 

 یاسا ار ساج

 یتسنج ناسنا الع ندا لغوت هلبا ما لاوحا لع

 مان هب ووک ندرلن و هدهسلا .راشعا مسعت هدهفلتحشم روص

 ۱ ردالعا ندنسه یعسعت كتاذ

 یو (  ضاب) سازد یرشب سنج تادوش

 ۰ یدلیا مسقت هن راع ( هایس ) یوا '( یراص )

 دالب «یرغص یایسا ؛ ابن ورواممقوش س یماقوق

 دنه ردق هنر ژناغ ؛سراف "نرهلانیبأام هریزج “برع
 ٠ ردسا وفا لا ضعب اسو یس ەیلام د زار نام رفا

 یرلیو یناشمو و ضاب یراهرشب كنهروک ذم ماوقا

 "عفت یراهمج "یی یرلشاب "هایسو نوزواو هجا
 «لدتعمیرازغا «یلتماقتسا یرن ور ؛قحاو هلو یرازوک



 ۳۳ کا

 >۷ همدقم

 نونف ۰ ریدا لوغشم هلت رام یسهعدق ماوقا هکدنف

 ران وب هدهسا عیاش ردقن ره یرلترهش هددبندم یراعمو

 - هلبروک هداف یک یراتما رولاو رصم هدنرایژ و یخ را

 كنهنحاترقدودعم ندنکلام رول هکبنف نکل ۰ ردشمام

 هحوایخ نددتشع راثا هك“ هبګ رات و هیعانص روما

 ۰ ردشفلا تام ولعم

 ضعإ كنه سور ؟هدعرف “ هدنلحاوس زکد هرق

 را ها را روا قرد وا ارا دی ره ها
 لوبناتسا ) روفسو و كنهلوهح ما متا طرب ندنسیژول

 لاوحا یهدوعدق راصعا كنهبنمرا « این " ) یزافو

 ۰ یدنل وا فشک رایش ضعب قلعتم هن راهی رات

 نیکد هیدعن ید هدذحا یدالب شدحو برع

 ۰ یدنلوب راوزاپ ماطر نایلوا فورعم
 اندقس و هامور دالب عوع و الاغ « ایلاتا "اشضا

 مباقو هلیسارجا تایفشک كوي كوي هدنکلام نیو

 ندنا و و شش وا لاصحسا هبلک تامولعم هحدیضام

 یراه رهن ود لایامرح مدقم هنس 3 هدا نیسم

 روهظ هسفن انا ماطر همه تانک نزیلس

 ۰ ردشعا

 با ین تش دم و لاوحا كنه دق او ما وفا



 ربعلا تار ٤٦

 رايش قوج زاد هنلا وحا كەر وک ذم 3 یرلفل ؤم دیه و

 ۰ رد رلشم زاب

 باند یا سیلاما ی ولورا اش دا
 ۰ هد هسا هدکم ر و تام ولعم راډ دن را هيل صا جراوت و

 ۰ رو: هرو تام ولعم راد دتفرفح كن راتما لصا

 كن رانااش ما نکد ۰ یدنل و هعدنع رانا یلیح هداش رها

 لو تدس) هن رانا كم دو le یک هدایسا یر <

 ۰ نم هل وا د ودوم ندرس ردا

 قوچ رولابوروا هدنسیژولویخرا كمدق ملام
 یرلهم دو ثالاع سراف “با “روا صم لود هب ورلدا

 حارحاو فش هعتع رانا هی هت و روج ییرهارح

 كلاس یهدرارزوا هلنجد هليا تارف یک یرلکدتا

 یرفد راقبج ندنرا هب رخ یر ووضح هنأ هبادک و 4 رونا

 هژ.لح 1 وزاب وک یوح یکءدنرا رز وا هعشع رابا

 را رق رگ نشست رصد و كنس هم دق مما .یلاوسح وا

 طادتتسا یاد هترسدم و نادا ؛نونف را كنس هم دو

 زومرو طوطخ رار هلیعیسوت كنابغشک د ندج وار

 ۰ رو هلشلاح هنعیس ون نام ولعم 3 ند هعشع



 4٥ همدقم

 4 یژوا وح را اکا .یدشماش وا دع ص وصخ ۳ ردو

 وش نکل ۰ ردناذ مان نوقوفت وم ناباب رلهحصال قلعتم

 ۱ یدعاضرعت هب هی رات فراعم هد را هک ال یتیدباب تاذ *

 تاق ودب یلیح هج هقع راتاو هم رو هشا تار مان سولباق

 رادمات هدژولویخرا نف ندنکیدلبا داربا رحم قیقدو

 ۰ ردٌشل وا

 ید رشڪ قلعتم هننفیژول ویخ را كن هقمشع راتاو هش ۱

 هن راش ا كتف رعم را ونا قلعتم هنف و و ندا عیسوت هدایز

 ۰ رد رو ره مان ناتو ,a نّرس وک هص وصخ ی چک

 4 هددعتم ماسفا هرکص ندک دتا مسوتیسهرادروک ذم نق

 ند هبح رات مولع هنا ارم او هنفو و ۰ یدل وا ممسقنم

 ابولو 5 ان وا نی یدل ر دث راق راس صعب

 وح رار نوڪ ا یداط ره كن رلتما هع دو راصعا م 22

 ۰ ردشلدا رامتعا یصوصح ؛یژول

 كن راهي رات تاقالع اشرما “اور وا " ایواب “نيچ
 م نت هر دیه ا نکل ۰ ردلکد مو اعم یراتهرمح

 كنکرانو هلغلوا صوص فلات نوجا یرهراس و تاغل

 شلباب ردق هیات سونبق وا ندنیصم كن ( زنا )



 ربعلا تارا ٤

 هب دعمت الأ یرک رد كن همی ا شلپابهد راذام زوش ۰ بتا

 بهذ و ارهک و شل وا عطف قرهلوا هدیعبرم لکش هلا

 هدرصعو ۰ردشلناللوق بونلو هدرایش یک حاحزو
 راد هتاتکو هنغدنل و روعو ابتوتو نوشروقو شموک

 ۰ ردشماه وا فشک راثا

 تاحوسن و ندرلیرد یرلناسنا یزن ورب صع
 تشیعمو یراکدک بواب هسلا ندهیفوص و هیناتک

 ۰ روالیشالک | یرلکدتا قرت یلیخ هج هرباسو

 وش ۰ ردکمد یرصع رو بس ی ھم

 :یدلیاب رلیشراسو هلا تاودا هلا فشکر وغ هدرصع

 هی تاناویح و شلوبعوفو هدنرصع روعت مام نافوط
 ضرقنم هلا نافوط ٌهطساو یوج كنهریثک ماو هیدن

 ۰ ردٌشل وا

 یضوعط هسدم ندنشحو تلاح كعاو ماوقا

 هروک,ذم راصعاا هل تهج یسنآ كندنمزا یرلکدرو
 صد رض ندح رات رود كنايد ما تول وا رتعم

 رویا هکلبو یغیدلوا یررود یک یزنور و یرج
 و هدنګا رایشحو یکهدیلاعش یاشما و هدابلاتسوا و

 یتیدنل و را هلق لاح لب راناسذا یرححرصع لب هدنوک

 ۰ ردم ولعم



 ۳ همدقم

 لوم ندشاط یریکدلیا لامعتسا كن رلناسنا روک ذم

 ۰ ردرلشلوب راش راسو رلکلموچ
 ۰ شعارلردنآ لزانم یرلهراغم راناسنا هدرصع وا

 هات هراگسما كن لما سنا مدح مک رقع

 لامعتسا بواب ریش یلتعنص هفدل واو لوقصم ندرلشاط

 ۰ ردشف ون هد رار قوجهروک دمیابشا « رد رلتف و یرلکدابا

 ۰ رددوحوم ریش یلبح ندرلنو هدنس هن اځ هزوم اب ور وا

 ندشاط هعلسا یرلفدنالل وقف كن راناسنا روك ذم صع

 ندعم هدرلنامزوا طقف ۰ ردربش یک هطلاب و یراشاب قوا

 فداصت هرارلا لوه ندروع و رقاب ندنغیدلوا شمام وب
 رود یراښنغی فدص نالیروک هدهفراعاد ۰ ردشماغل وا

 هنفارطا یرلنطوم ریش یربکد تكنرناسذا روک ذه

 قلواصوصح هثدح ؛یرجح رصع ۰ ردسااش یرلفدنآ

 لحاوسص وصلا لعو هدنسهدح* تابال واق رما هرزوا

 تاودا ابص ابق صعب ندنسقاس شلیا هللا ناسنا هدرحم

 ۰ ردشع و ریش یک

 وش ۰ رد کمد کر صج غو -س یز ورب یو

 سصع ندنعد) وا شف و یرلندعم یزلف و رقاب هدرصع

 دن نکن دا ینسیکیا راناسسنا نالوا شما شپ هدروک دم

 لامعتسا و لاعا تاودا راسو هحسا ندجنوت هللا حب نع



 ربعلا تام ۲

 یطارا صعب ط ولحم هل راشاط لفاح رانا نالوا ص وصح

 97 ون و هد هبط

 سرف وندک رک و له نالید توهامهدراوک دم رنصع

 هدلاح یرلفدل وا د وج وم كرب دن تانا وح قوحكو ی زی

 یضارها كنهروک دنا تانا وح ۰ رد اتل وا ضرقنم

 هدعدق "یرجح سصع ۰ رو هلدا فطع هنافوط هثداح

 یییدل وا و لعل ران امسا هدنس هد ع تهج كلا : ور وا

 تا ودا ل وعصم ربع و ۷۳ E نالوا شک وا رد

 تا ودا هدر رصع وا ۰ رد شل دبا ASÎ ند ره رج

 تاناویح ضعب نکل ۰ ید غو را ندهنذعم و هفزخ

 هدزرط اف ۳ ناب هللا ناتتشفا هدبرا رز وا یر وک

 د هح رك هد سذ هراس تابا وہح هلس هدراتف و یراف دل وا

 «روهزسوک هروک ذهراثا ییراقدل وا راح یتبزع ردق هرا

 ا نا وا زد ندا ناسا هام ا
 هن رار وص ه.یس ور ندیفش رلتا سونا وا و دیاد وان دنعس

 هرارب نال وا تا ردو هده س رک ندنسط ساق هدا ساو

 ه داش رما ؟هدنلحا وس اع سوابق وا هدایت واب ؛هددنه و

 هب قش النا سونابقوا نداسلوق و ه وقیسکم ندن زاغ ون رب
 سصع هد راز صضصع) را هدعوا وم نانا E ردق



 ا

 یرولوخرا

 یلع و نددعدق یایشا ۰ ردنا و یظفل یژولوبحرا

 رانا :هرولتد هلع ندا تع, ندد تب نابا یضوصلا

 كنسامکحاب وروا هدنتح یروهظ نامز كناسنا نده رشي

 وش ۰ هل زاب شابک ریش یرکدلبا لاا

 ردق هحرات رود ندنروهظ هدنزورب كناسنا هدهلاقم

 كالاع هللا راثا قلعتم هرارود و و ندنراودا ندا تعبس

 ندنراد-یرات راثآ نالوا شلدا فشک كنهمدق مما و

 « ردقج هنل وا ٿڪ

 ی هنم زا نک ردو هک رات رود ندنروهظ كناسنا

 می وا لب رمان یدیدح سامع یز ورپ مصع "یرجع یصع
 ۱ ۰ ردراشما رابتعا سق

 تی دح یرکید دو یار ےس وش س یر صع

 ندراشاط كناسنا عدق "یرج صع . ردیکیا هلب رامات

 لاسعا تاودا - هرزوا قلوا یرام ندتعنص ناقنا -

 هدرلنامز وا شب مو ۰ ردرانامز یرلکدتا لاسسا و
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 ه رمصع وس ۰ ری دنا تر ہا یف لک ندتفرعم و نعررص



 ربعلا تار ۰

 دن وا عنصم ل راكب و ىلاخ ندتعنص ناقنا كل شکسا قزف

 ۵ ۰ ردترابع

 هرکصذدکد نک هدنرجما رلناسفا س هیماعط راثا

 یژولوژ نف ید ین راس قدص یرلقدل وا شعا هر

 هدا وروا ۰ رارو هتوط لیلد هدهعمدق یقاطر كناڪصا

 یاسرو ۰ردفوجرارثا هلو هدرارب ضعب راسو هداشرما و
 ET رسم باس ها

 ۰ رومهدنا دع ندنرارلآ یاد كڭثدح ؛یرعح سصع

 رقاب و یسقاس هدرالح یرلفدنلو كت رلیضعب ندرانو نکل

 یکی كنسیه ندنکودا شفلوا فشک یکی یراهحراب

 د رد چ ناد یرافدل وا راش

 25 د ردو رروا ترک روس وتد را

 بولو یییرلندعم یالقو رقاب ادتا رلناسنا هکر و المش

 زور هنج نه ندنرلکدتا حزم هنر رب یتسیکیا هرکص
 وک ذم تایندعم رلیدل و یروع هدعب .یدلند ( جوت )

 كنبرارادف رط هغلابم ندناحصا یژولوژ یسیرب مه كنءهر

 ردا تلالد هدمدق ا دهع یک یرلکدتا یوعد

 ۰ رداکد ند لس



 ۳۹ همدقم

 هدنسدا و موس كن هم وق م تاناو.ح رانا رلشلا هلم رد وا

 یرافدنل و سصاعم هلا رانا سلا نالبروک یراهقشع رابا ۰

 یر ریکف الخ كل رانانل و هد ز وک یم گز ۰ رلیدنل و هدزهک ز

 تاناوبح و ادا یییرفدل وا لروح اد هل وا هاا

 یرلیصعب مرد ی ندفدل وا ض.رعن»م یعوح كن هم و5 مع

 دوحا و شمالوا ض رعنم ردو هزل وحد ناسا باب وروا

 یعیدنل و هددنلارب فرا دّرح لف نیک د هن وکو هداب رجس

 یلوخد هرلا ر وا راسا ید ی را هنح كل راثا وبح وا یک

 1 هروک دعب ندلاعحا یسذ وا شلاق هددنلا راق ردق هننامژ

 ك جاقرب لب یتیدراب كن رم < a ًارظن هنن راداقم 2۳

 ۰ رار و هنل و هدنشاحدا نم وا هدایز ند هس

 یراکدلیادع لیلد هنمدق كنسشح ناسا س راشاط

 دوخاب یرویس یراج وا یک قوا هد یھا طرب ك رانا

 شعاللوق بواب ییرم هدنلکش هطلاباب و نیکسک یک قاج

 لامعتسا یرایش هلو الاح لئابف ضعب ۰ردرلیش یراقدل وا
 هناسا مدق راشاطوش هکروهدا تابثا یرلفدلوا هدکعا

 یدو یع دو یر رلساط رو له ۰ نه ها اد

 یکه دانا یسیکیا 0 ردع یا هرز وا قل وا ییدعح ۱



 ربعلا تار ۳۸

 ر ونصهد هفراعاد هددعدق هنمزا هلا ذاحا لبلد ییسفل و

 هدکناو طولب تولوا ض رقنم نکیا تبا یراحاقا

 ثحم ندنکیدلنا روهظ یرلجاغا سوغاف هلسضارتنا

 هدنن ورد هروک ذم داوم الاح كنهروک ذم راجا ردا

 یرارناناسنا هدنرلارا و یسلوا یتاب یرارثآ بدنزنلا یل
 هرکص . ریدنا هدنعز ردنا تلالد هناسنا مدق یسک و

 ضعب صوصح هنیرنامز رابلام ور هدنشا هروک دم رانا

 یکسا ندتنامز كسویلو یصیف رنو هلعفو رايش

 ۰ ىدتا قفحم ینیدل وا

 یرارناناسنا ماطر جدهدنسیدا و یرمن م وس هد هسا رف

 یلوتروا هلا ریشابت هقبط روک ذم "یداو ۰ رد شغلو

 ۰ یدیاردا نابرج رېن هدنرزوا عدعلانم هدلاح یعیدل وا

 دنا فولوا یش ها ارت شات ها
 هعیط ر ندنرشاط لقاح هرزکیم مدو تردنوا جوا نوا

 ر رکید ندروماج یروق هدنتسوا كت راشاط لفاحوش و

 زوت وا ندمدف نوا هدن رز واكنا ی ۶ یعیدنل و هقبط ها

 شعا بکر ندا با وز تای یواح یکم” ردق همدق

 لقاج فرط یکیا كننداو ۰ ردشلروک هقبطر رکید

 اس لارا ترا شا ا اوت ها یر

 هن رارکفیرایش هل و ۰ یدنل واهدهاشم یرلکو ک تاناویح



 ۳۷ همدقم

 نام یهدلوآ سا ندا یا ورق تن
 ۱ ۰ رایدلب

 سدنراوبت عقاو هدهدحش* تایالو هدیسیرب لرتلکیه
 ۰ ردیلکنه ناسنار نانلو هدلعر نبرد كىو هدننرق

 نفد هاروا مدعم هنس كس یللا كاکیه و راد روتف ود

 نفد هاروا كلکیه هرکص نکل «یدلیا اعدا یتغیدنلوا
 ۰ ردشعا قم یکدم یهنس زوسلا كم

 . یکهدرالح ریاسو هداینامرح «هدهسنارف *هدیلکنا

 تاناویح شلوا ضرقنم هدراقو یکما كب هدراءزاف
 یژولوژز یسفلو جد كن راکوک ناسناهدنرلارا یرلکوک ۳

 یار اور مدال لوا یو لا ورق تاک
 یرلکوک ناسنا نانروک طولحم هنراکوک هموقره

 رلناسنانالوا رذ دوح و هرکصقوح كندرلناویح وا

 ار هراغموا بوالبوط رالیس هدلاح یراقدل وا یرلکوک

 بوشراق هن راک وک تاناوحو شعا هورګا ندنراهراب

 عنام ر e هلوبف یشدل وا شعروا قاریط یتیرارزوا

 ۰ ردقو

 یتسق رب هلرلندا امدا یتغیدل وا دعلا مدق كناسنا

 ندعم ندرلنا هل وسر كنها داوم هدەقراچاد جد

 یر ربا ناکا هد داوم ندا نوت هباشم هن روم وک



 ربعلا تاره ۳۹

 هدهراغموا وللثم یتیدنلو رايش ضعب یک یغراق

 هراغمو لف نالید توعام شلوا ضرفتنم یرلعوت

 ۰ شعارا و هد راک و ک تایاوبح صعب یک یراتسزرا

 ناسلار نانلو هدنسهراغم لرد هدیسر ندران و

 ربتاد مان یلسکه و ليل ندناععا یژول وژ ۰ ردیلکنه

 هنابا ییراهدافا ۰ رارودا نظ یکسا كب یلکیهوش
 ۰ ردف و لبلد قجهل وا ناک

 هدنن ورد یسلک رصص عفا و هدنسهرنزج بولا داوق

 دهعلا عدق ندنرفرط یراضعب جد كلکیه ر ناو

 هعطف ر یرقدلو هدناب كنو بونلوا نظ یعیدل وا

 راش ا لالدتسا یتسس هع دق دمع رب كاکیه ندهرعک

 ورام - ندنرالارق رلکنا هدر وک ذم هعطو هد هسا

 یمهکس دراودایحن رب - ندیا تافوهدنخ رات ( ) ٩۲۵

 لکیه یرلکدلیا نظ یکسا كب ندنغیدل وا شعا روهظ

 ۰ ردشلسالک | یعیدل وا یکی كس لروک ذم

 نانلو قرهل وا رڪ و نوفدم هدنروصص ناقلوو

 لیلد هناسنامدق یرلیضعب كنسالع یژولوژ یلکیهرب

 هدننظ یفیدل وا یشرب همان كلکپهوش لیل یتحو شعا دع

 روک دملکیه وشد ومومو تربور وسوم ۰ یدیشغل



Minin . ۴ 

 ۳ ۳ همدقم

 كراناوبخ ضرقنم هدرود نالف یرکوک ناسنا هلو

 رو ردقوش هد هنس رم نالف ۰ یدنلو هدنرلارا یراکوک

 هل وش هدهقبط نالف هدنکلن رد رذق وش لر نکرکوس

 ۰ ردنرابعندرز وس یک « یدلیا روهظ یرثا ناسنارب

 هنفیدل وادمعلا عدق كناسنا ندناعصا یژولوژ نف

 ةمدک اها و داف دن هشوزوس E نال وا او
 تبسدهرلهنس هلرلکم زو یراربا ضعب یراکدلبا داب ود

 یراقدنلو دمعلا ثبدحكرارثا وس هدلاح یراقدلوا شعا

 یر a هل یدالیم جرات كن رلیضعب یتحو
 ۰ یدلیا ی

 كن اصصا ی راد هنروهظ نامز كناسنا

 نانا «یرلکوکو ی رللکیه ناسنا رارثا یراق دلو
 یمایاس ال رابشقلعتم هتالوک ام "راعحا ضعب ندننالومم

 ۰ ردترابع ندع ترد هرزوا قلوا ايشا صعب یتدعم
 ار نمک راوی رک بو طه

 هدنرلارا هسئارف هلا الاتا یر ندرالکیه ناسنا نالوا

 ناسنارب یرلقدل و هدهراغم یکهدن رق یرهٌش نوتنم عقاو

 یس واز كالا “مدق لا یو كاکیه وش ۰ ردیلکیه

 هدنفاراءا كنشاب “عساو یرادقم هجرد شب کف

 ندرمرم هدنکوا «رفدص اط رب شد هلیلا نانا



 رهعلا تار ۳

 "رللوک وب كوي ندراوص یلزوط نالوا شلاق هدنراارا
 یکهدتفارطا د3 رغاب رو هرکص قره وا لصاعخ

 لوچوک هلاکت ثكنراوص لیس ندبا لوزن ندرلغاط
 هدیرلیضعب ۰ یدنالولتاط یرلوص كنرلیضعب ندرللوک
 شاط قافواو موقو ندقاربط نالوا قم هللا رللیس

 ریاج و رللیس هدرلوص كرازکذ لوب ۰ یدروق وشراق

 ۰ رلیدلیا لاصتا هرلوص ناقا قرهترا هکدتک دل رلهطسا و

 وص ینیرالحم رنک ا كنزورب یروت وا ندو هتشيا
 ۰ ردهدعع را 9 هد اعا دل را وص وبشآ یک یغیدالباق

 هباذا یتاندعم كعواق نالوا شمالباق یضرا رک

 ندلع نالوا لماش ییهدبدش ترارح هدهح رد تكحهدیآ

 ۰ رد ورم ولک شعلا اب رفت یعلتلاق ردق هرض را مس

 هدنزو رب كناسنا هدنراس یسالع یژولوژ اب وروآ

 نایرج فالتخا لیخ راد هنکندللا روهظ تقو

 تك نوا یروهظ تیاد كناسنا یرلضعب - روبهدیا

 هجرلن ویلم هکلبو یکسا كب یرایضعب ویکج دیم ییهنس
 یدو هل وا كتاعتا ٠ را ردهدنساعدا یعیدل وا خلاب ه رل هنس

 هن وک ۳ ۳ هنف و نایاش هداععا دل انانل و هدنسامدا

 هلوش » ۍرادهاش "یرلتج ؛یراللد بویلوا یرادنس



 ۳۳ همدقم

 ۰ ردتات هدوبا هیلقع "هلدا یعیدل وبع ووو كناف وط نالوا

 ییلسانم هراعاط و هدب رتهح هر كص را a هده هلاحا

 هدنرلرز وا را هم شعا بک ندا ربط هدرار زود ناش وا

 هرلیاج وهرازک د هدرال ع قاز وا ندرلیاج و رازک د *رلایف وب
 "رب دن هجن هجن شعا لکشت ندنرلشاط لقاح صوصح

 روتجو شیکک لاح ندوص یک یرلارح رلباج وب
 ؛یرلشاط لقاح ولتنک هدهیلاخ ۍراګ وش “یرالو وص

 یکیراهچراب فدص نالیروک هدنرارزوا راغاط كسکوب
  شلوا لصاح هلیرلعماط هداعلاقوف كراوص راتمالع

 كن زور هلدتفو بالقنا وېشا هکردرارلا كالقنا كور
 لج هرلس دهد افا ناقوط 2 شمالباق یف رطره

 ۰ نم هل وا

 رلوص نایالباق یزو رب ردنا روهظ مام نافوط
 رهفلاط یلتدش توقج هب دن لرلغاط .كتسک و طب

 بوک و س یرابق وب یکهدهعفترم لاج «شعا لیکشت

 در هلرک ود هرهووا زودو هرلو روتچو شما هفرطرب
 ۰ رد شنا بارخ ییرلو یکسا هلا ناسیغط تدش

 هدک دن ود هن رللاح یکسا ینایرج لراوص هلبلا وز كنافوط
 هب اده ر هم و راعاط هل د وع هندلصا لاح كصرا ماکت

 رلعاط طو ۰ راب داکح هذ رلا رحم یکسا رب وص ۰ یدوح
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 ربغلا تاره ۳۲

 را رک هنلاوحا كسز هرکه ریش ۵ و نا زار

 هننشعت كتناناویح روک ذم رود تالدت نالوا ضراع

 نالوا شم وا قلخ هرکص و فلت هدرانا ندنفیدل وا عئام

 ۰ رایدل وا فلخ هن زاك وا راتاو

 یراکدتااعدا نمر ور هدنمز "هرک یسال۶ یژول وژ

 هکلوا ندنا رايش نالک هدوجو هدنرره رود ترد
 یحنرب نکل ۰ رایدا كلام هه شاز هصاخ رب هلبسن هرود

 دع ییزح كم هلت هب هراس را هدا هصاح یهدرود

 ۰ ردشم وا

 یک درد یکیدلک هروهظ گاز دنا دقاط - رود

 تاشم هثلاثر ود هلتهح صفات و دیار رودو ۰ ردرود

 لصاح هداوه وج هلیعطس كسمز ندنکح هيم هديا لوبق

 ندنغلفاز وا هدایز كد كن هب زک رم ترارح وندلادتعا نال وا

 وسا ۰ ردشماغ وا لوبف ییهج صدا هدعیار رود یاب

 تاتو رکا هلتهح هقشاس تالدتو تالقنا - رود

 وات رود و داوا نک لاو سان

 یرلوق وقرضم و انف یکهدهیضام راودا كنهندعم ماسحا

 ندنراترضم راش هوا ناسناهشاط ندنکیدعهدا راشتنا

 ٠ ۰ ژیدللو نوصم
 فورع و روش یعوق وءرکص ندنروهظ كمدا یی



 A همدقم

 یکهدشنوک و هغلوا لصاح تفاطل هداوه ندنعیدل وا

 « یدزلشاب ها كیا و د ا هنزو رب كعاعش

 ماوه هللا رتوا یعوچ كلرابش نالیداراب هدرود وب
 یراکداک هدوج و كرانوب ۰ یدیا تاناویح ضعب یک
 نّرسوک زو هدعطس كناوه ندا هطاحا ن

 هدوجو یسلوا عبات هلدبت رب تفو ره هلیماعضتا هرللاح

 هش راقت هدراعفوم ندا ددګ كراناويحو لات وا نالک

 ۱ a تر وا رپ ین هدنصا تق وزا یبیه هلغل وا عنام

 راس كج هل هدا لمح هش راتعبط هلددج یاوه هلا

 تاددح وش كناوک | ۰ ردشلروب داحا راناویح و راتوا

 هللا قا یتتایفیک كراش نالوا فلت هد نڪا یسهیلاوتم

 ۰ رولب یرلتمضح یلاعت

 یرب هدنیمز رک نیکد هرود وش - رود یهچ وا

 تاناوبح راس هدهسلا شلتا روهظ ماوه ضعب یرحمو

 رد غا وخ وم ورک ۶ دیتا ۱: روف از

 دک هروهظ یسیعیبط مکح رود یحج واو هلادتعا

 رانا ویح شماعا تقبس یلاثمارباس و رلقلاب ماطر هدقدالشاب

 ۰ یدلرویب قلخ
 ات اد سو ها م ت ورود را



 زاملا تا ۳۰

 ڭا دقبط یکیدلیا لکت لر ود یھکیا ویسا

 2 كنهرک .یدنا لکد هدنادتعا هحرد هن یقانلاق

 هنزو ر هکدنا قییضت یهرک ه را داوم ی هدنفرط

 هقبط هلیصوصخ ۰ یدا رزسوک دادعتسا هغعالرف

 هلص یرللو كننرلوص ندعم ندا نوکت هدنن ورد
 راوص نیغزق نالوا شلسک شتا ندنرارح یهدنحا كل رب
 ندا لع هشنزو ر و نالیربا ندنفرط 2 كنمز

 ۰ ریدل وا ببس هنسءرا كنغوچ كب ندنایندعم
 ۰ یدبا هداب ز كب ضرا تکرح هدرود یصکیا

aكنهرک ندنفب دعسلملاق ز ونه قواق ناب الباق ییمز  

 ۰ یدیا روم هدا تمواسشم هرازاغو هرارا یک هدنجما

 راس و راغاط قافوا ندناشبضت كنهبلخاد .دا وم

 «یدلافوچ هدرود وا

 شعالباق یتفارطا هقدنرا ینلقوغاص كنمز مع

 سر فوع نیو لص ت نما ی
 قام تده هدنلاب یل هبا تضرا یک ورا

 یک ہد زکر ہرا یک هداوه نکل ۰یدیا رویعا فیفخت
 بلقنم هراوص ندنرافدهلوا رثأتم یک یکسا ندنرارح

 ۰ ریدلوا بصنم هنمز یورو
 لئاز هشاس تفاثک نالوا لصاح هدوج هلع هان



 ۲۹ همدقم

 ماود هکشرو ییماکحا كن راهیعیبط صاوخ صقاشت و
 هکدنک یوا یهدنفارطا كنهرک ندر هلکعا

 فلا رعاضص كنزو شو دنیا ینلبا تو تک

 ندنعیدمهرا و هب هحرد كجك هل وا نک شاعت هدنرز وا

 رار و راشاط كوب كلوب لا دغ وبا

 ۰ یدلک هروهظ تایدعم كج هلس هنایط

 کیا
 هب دحرد كجهدا تیافک هنرامګ كرلتوا و كرلناویح

 یکلترد راهش نادقارط هدنزو رب هدرتفو یکیدلک

 ۰ ید الشاب هکعا روهظ رلهلابع و رب "رایاح زود ون 7

 یصکیا ر هراز و هلزراک یا تور دل

 لیدی ام لا یا وفات ات ور او

 ور كتا لات وا ۰ ردم شش هلو لی ناک هدوخ و

 راهتو كراغاط و یرلغا لیکشت راقراب قاطرب هدنیمز

 هدره و وا زود و شیکک هدض را مس هلتھج یراکدم هب وب

 قرهشلنلاق هدابز اه د هعرط یحر ۳4 رود نک

 ۰ ندنعاقجا هللا ییسل یاوه كنهرخا و لصاح ترک

 « یدلوا لزا هنیمز یور نداوه راوص ندا لصح
 زا لک رد ندنکیدلیا تیام هرالحم یلتعسو راوصو

 یروموک شاط «ردشک هلوصح رلوک قوج كن
 ۰ ردندنت ال وصح هقبط و



TETERرعلا . تام  

 نابارمص هفارطا ندهرابشنا وا هرزوا یعیدنل وا رک ذ

 یرغوط هاوه وج هلراع رف رهرارش یکح رلغاط
 دلصت و درټ هلفداصت هتدور یهداوهو ندقدالرف

 یرغوط ههرک هلتعت هضرا ٌةبذاح هرکص ندقدالشاب

 دنلاصتا و هلاکفنا لرم لتبظع وشو ۰ یدلبا طوقس
 ندنرقدلاغوچ .هعدتک بوک مانشنا هلی هار
 "ورک وا مدریظتنم تروص توش هشرازپ رب هک. دی رآ

 هدنګا رانامز نوزوا كس ۰ رايدر وح ییفرطره كن هب ران

 ندنرلک دليا تیالص بسک بوکوط هحرد هحرد

 كضرا درک ۰ یدل وا لئاز یرللاح قلصفا و قلصفا

 صراط هما کش هدنفا رطا هال دام ا :هاراد را مش نه زار

 یقلنلاق كغواق وش هددسیا یدلاق هد نجا كغواق
 تاناویخ یسلسکا كترارح یکیدلیا سابتقا ندزکرم و
 وج بویمهراو هه جرد یراکجهدبا لمح كناناب و

 تیلباق هام ووشن هلتهج یکیدلک تفخ هد هتل یکهداوه

 ۰ یدمهلو دوحو هدهقبط وا ايشا نال وا یس هیع-بط

 كترارح یکهداوه و ینلرغا كنه وام مارحا
 ییسههدام ترارح كشنا یهدنصا كرب یکلهداژ

 ندععرا قلقاص یکهدوح ندنرلکدکح یرغوط هاوه

 ۴ یار و یدلیا لاج نیکسا نیدارح كنم



 ۳۷ هم دقم

 رل هل زا ز ۵ صص ه را یالوط نده ردشعص 1 ۸هدام رانا

 ۰ یدلیا ما ود هع ون تالدم یشا ندننابرلقنا لراوصو

 هزاز ر هدام سکم کے سب هرس )°1۷ ۰ ۱ لد زلبم

 و هب | دره عاطر 5 یک ون مدق زوسد قرول راز

 روهظ هریزح رب هدنزکد مور رازج هد رات وا هنو

 ی چ تنه ر روس هدیک هدنک ب والا شاب دکعا

 ضرا تک رک ر ه دن د راد مش هد ) ۱۳ ( ۰ ردشل ون

 یرع وط ها وه هح را لوس 3 ند زو هلغل وبع وف و

 شمکو ون هد وح و حاط ر 2 تا لر هل سک و

 یر رکص راک صعب نالوا تراتع ندو هد رلذامز

 نکیا زک د هلتقو یرابضعب كراغاط - هرزوا یییدنلوا

 ۰ ردرلشل وا تلقتم اح توارغ وا هاب راقنا

 یهیضرا تائداح رناشارغ وا هلا ضرا تاعبط اع
 7 أ

 قل وا دنا ويح تداوح دو درب دعم ثدا وح یعدر

 تاک لوس یکیا و ردنا ےس ریس یکا هرز وا

 ۰ ردرشعا راشعا رود ترد هرز وا كل یرانوکت

 یک م دوم ندنمالشاب هک وط كّسز 9 رود یحرب

 نکیا ترابع ندهراپشنا رب لوح یحالراب و یا یتیه



Eربعلا تام  

 كوب لو هلتهج یسکوط هلفداصت هاوه لایق
 زکید ندنرظرط ز یک رکنوس هدنرلارا لرافو كرا

 یرعوط هس زول 91 ندرلکیلد و رلتحا شانسی ردد هن راف رط

 ندیعاشا كنه زک مع ترارح لرداژکت هب راندا وم ناب الرو

 ۵تا رولک ه ره هنک وا تاتسصت یکدسوک 4 وراقو

 ۰ ردشه رس وک ییتارثات تورا :

 هدنزو ر شاو شاو داوم ندا درت دیلع ءاب

 هگدتک قواق وش ۰ یدالغاب قواقر یک یراز هطرع
 هد. ز 1 یا ندهروک ذه تا رند 36 قرة )او

 راغاط كسکوپ و یرمو "رشوقو ؛ را شنا * راقراب
 یاوه و ندنعلفاصص كنمز ۰ رایدتا لک-شت راهنو

 ثاخواق وا راراحص نالوا لصاح ندنفلقوغاص كنس

 نانو ند راک دنا لو هب 4عبأم داوم هلن را رب شو

 یکهدنزکرع .كضرا درک و ۰ یدلک هلوصح رازکد
 كن رافاخ وا شنا هدرار ییيدلو ذفنم هددتش ترارح

 داکنروس یرغوط هفرط شیط ییرولع یک یرلهجاب
 ۰ یدتا زرد رانافل و و

 نالک هعوق و مدقم ندزُغل وا قلخ ناسا كەز

 یک عدل وا نج ود یتالدت کیک اخ هدنز و رب یتابرلقنا

 یکهدنحا كضرا *هرک ید هرکص ندکدتا روهظ ناسنا



 ۲ ۵ همدقم

 هکعا نوک هدن رلتهح صحعب A E هیمتلم دا وم رب هماش

 مه ر وتی را هراس یک ییا ترابع ندرمشق ش ره راس او

 0 ندیم هژلرتف و دل رلهزابس را ا علا 2 ی ماظذ

 نکیا هب را "هتک رر شا ربا ندرلهرابس یرلهدل وا عبا

 هنزا وم ىسەلجو كش هراس نا زا و تام زا رره

 هیص وصح وی لح ا نیم را یر دص وصح

 نارود یک هرابشنا رر هدا وه وج هلع هن رهیموع و

 نوز وا كب نالوا نڪا هثن راتماسح كن رام هكا هدیا

 لو ر ضرا "ه رک و شعالشاب دغک و ط هد رار صع

 ی دم هرکص ندقد] را ندسعت هدلاح یعیدل وا هرابشتا

 رھ وط فرط شدط هب ود ه ود هدا وج رار صع

 ندنرافرط یسااع یژولوژ یغیدلوا شمالغاب قواق

 ۰ ردشش وا لوبق

 علام ۳ ر هدا وه وح ضرا مگ ز ىلع لوقلا

 ندا هلاکفا ندنالغ تدش نکیا ترانبع نوان

 مج وا تو وغاص هلند ور یرلفدلا نداوه رای

 ۰ یدبا را ردنا قاصتلا | A هژیس 4 ذاح ووو كن راب

 هدننکلکو م رلغاط ینیدتا هرشط ندنحا هگداناق هب ران



 ربعلا تام 4

 یعنی كنرار وره ا وروا ۰ یدنل وا رامتعا ص وص

 ۰ ردشش و ك و را ۱ یاب و

 ۰ رلی دما داكا ساس ا یی 4 زک نم ترارح یمالک

 ۵:9 رط جا كز هد زول رب دن هب زک مع ترارح

 راهراغم نوجا قمراتچ راندعمو راوی نرد یرغعوط
 یا كضرا "هرک هکر درلذلبب یسیه كن هلع نالوا شمزاق

 نآ ربم قافاعص هکدشلن رد و مه حج وا زو وا ر ۵ فرط

 هروک هب اسس وس ۰ راب را ردو یف رو كنه رارطا

 هح رد كم هدننکلنرد ورد زوبح وا و و

 "۵ Oa ۰ رول و ترارح

 ار ظن E دم تبسد ندنهدل وا ورم ولک ) ۳ ی (

 ۰ رد رف ه هح رد كس زوکیا ترارح یک هدزک رم

 ی ر 8 قحدنل وا قالطا ج ه هر ول له ترار

 ترابع نده رات "هلایس رب نیمز زک ص ندنغح هیم هنابط

 ۰ ردرلشءد رولک مزال قلوا

 هرز وا قل وا هب ران “هلابس 71 وي ت د قیعح نو ۳

 نانروک هدنرزوا كسم" تبدل وا شمروب داحاو قلخ



 ۳۳ هم دقم

 ى تام هلوقع نا ك هک زازا هقمالق سا
 هنایفشک هل نکل ۰ ید اهتع ثوحصع یعیدلوا تراسبع»

 د ن تهد و هج واخد لا وعا هدب شف وا ت

 ۰ یدیشلدا نود" صوصح م یک

 ابوروا هدنرخاوا یرصع یحرب نوا كد البم

 فیلأت هلاسرر راد هلزالز قوهتربور ندنراروزه
 یهدینقح یرفح كنسز هدهروک ذم *هلاسر كردا

 لر هلزاز هدنعافترا ندرح ےس كضراو یاطحتراب

 ۰ یدلیا حرد ینتاریثأت

 درضراتانوکت هجایناتر لوبتاذ مان درود و ےلو

 ندضرا تاقبط ردا زامتما بسک هلا تاظحالم هدنقح

 دلکلیب نغیدلوا یزاوم هلابج لسالس راطخ نامح

 یرالع ضعي كنسز هک هدنسهبدالیم هنس ( ۱۸۹۵ )

 حص وه اظ بنر و عج یراثآ نالوا چ ه3 دل زاق

 ۰ یدشعا فق و هنسهسردم حدرک هلا

 ماود هنع سوت روک ذم اع هجان وروا هرکصذدن و

 تاودمات یترینژو ورومو یراسنیلو یلایلاتا قرهنل وا

 یرعوط هنطساوا ندنلئاوا یدالیم رصع یحنزکس

 «رابدلیا قوفت هنرراس هحروک ذم نف هدرنامز



AESربعلا تار  

  كترجهو نادلبلا رج كتوقای یسافتلا نسحا كنيسدقملا
 نسما ویا میش ندیا تافو هدیلح یمهنس ( ۰۱۱ )
 هلتحایس ینهیمالسا كلام كن ورهلا ركب یا ن ىلع

 ؛نادابلا عوقت كنادفلا وا ؛تاراشا یفیدلوا شمزاب

 ثكندنفا د هداز یهاسس لوزعم ندنساضف لویاتسا

 هللا یراباتک مان اغ ناهج كنیبلح بتاک «تالاسلا حً وا

 ءالع نکل ۰ ردشلزاب یرلباتک ایفارغح قوح ك اهد

 ردود یرروصیاملاغو تاع ولقد و2تكمالسا
 تاعیسوتو تایفشک ندا قلعت هروک ذم نف هلغمل وا

 ۰ ردندنراثا یرههظم مه كراولاب وروا

 هب هجرد رب كرلتکلع زمغح هزاي یتیراخ رات هدزماتک
 روک ذمنف هدلح و ندنفج هنل وا ج و ت هد رلايفارغج رد

 افتک | هیحرد هیلاجا تامولعم راد هنسیقر و روهظ

 ۰ ید

۳ 

 هرصتخمم تامولعم راذ دز یو ولو ۱

 تیفیک كنيمز رک ( ضرا تاقبط لع ) یژولوژ
 ۰ ردا تګ ندرلهدام یهدنحا و ند وک



 ۳۱ همدقم

 هدد وع هاک اتماقاو تحاسهدن راف رط قرش هنس ترد "

 نرش دنه نادلبو ارجو انواب همانتحایس دز

 ۰ یدلیا لاخدا هنسهراد یز زام ولعم كراولاب وروا

 كنا رفا راولاب وروا هدن صع یحصسب نوا اد زلرم

 هنس ( ۱۲۱ ) و یهلوهح دالب یهدنسسرغ لحاس

 )۱ (4۸٦ و ید را هرب رج ار دام و وناسود نون هدنس هندالیخ

 ۰ رلیدلیا 93 یه خاص ءا ءاح ر یو هد

 سویلوق سروفوئسر حب لوا ایا هد ) ۱۹۲ )

 ۰ رد ۱ فشک یاش ما نالوا د دج ع

\o1¥ )ه دی دنه سوابق وا یر هن هس لوس اسا هد )  

 . رايدلوا قفوم هنفاشتك | كرال ع ضعب عقاو

 تلاع و تاعطقكضرا "هرک هجان وروا هرکص ندنو

 تیاد لر وک ذم و قرون وا ما ود و و 3 كنسضا را و

 از تاق و ددع تاشک نک د هزیامز ند روهظ

 یکنوکو و شک وا بان رب را هطدرح و راباتک هدا هدیا

 كنلاعم بطق ۰ ردشلاق رالح زا قدف وا فشک هدنوک

 یعاسم فرصراولاب وروا ور ندراتقو یلیخ نوجما قشک
 ۰ راددم هل وا تاب رفظ رزومه ه درصعم وب هد را هدا هدکغا

 دجا نب دمخ میش «ینادلبلا راثاكني ووزف ۰ رلیدرتسوک



 ربعلا تام ۲ ۰

 هلردبا لاغتشا لبا لع وش هده ردنکسا یکلف سویلطب
 هتفول وا ىطس# باتک یتیدلوا شعا بت كناذ وش

 ندننودنک سود هلغلوا ل ءلا كرر شلزاب رد
 قوفت هلا تاتک وا هنده كرایفارغج یکمدتقم

  یرابخا نالوا هجافارغح كسولعب ۰ ردشمتسوک

 ۰ ید یهتنم ردق هيج دنه

 یتیدلوا قافا زادنا وتر كفراعم سعت هداب وروا

 هناتک كس ويلطإ تامولعم نالوا هجانفارغج نیکد هنامز

 ریدنمروت هدنرصع یحمزوقط كلدالیم «یدا صح*

 یضوط هاه ما هدرشام نرف ردا فشک ییهدنالن غ

 ۰ یدیشمامهنل وا فشک اش ما طقف ۰ رلیدلیا تحایس

 كتنارصتند ربا هدنرصع یحصج وا نوا كدالیم

 قوس رابعاد هنسهدیعب ماسفا كنابسا نوعا یراشتنا

 یرما كسوی-تشونا يحمدرد انا هدهرص یراکدلیا

 هدنسد د )اړم تب ) ۱۲۰ ) نابهر تیعج ر هنرزوا

 لبخ رنو هلکمګ ردق هتناب كناخ قواق یرادم> راتات
 ۰ ردرلشلا هفارغح تام ولعم

 كنابسا قول یحنزوعط یلارق هساارف هد ) ۱۲۰۳ )

 ۰ ردشعا قوس روا تایهرب نوا شک

 یعرکی كردیک ردق هنیکی هد ( ۱۳۲۷۱ ) ولواب وقرام



1 

 همدم ۱٩

 سوخربا هدنرخا وا لر صع یصسب یکمدقم ندنرعه

 تكنتستارا تاذوس ۰ ردشعا روهظ ینارفج ر هدنهای

 یایفارغج مع هلا عیس وت دن ره ضعب یاظن یکیدلیا عضو

 ناکما ثلاوطا طوطخ كردبا طبر ههیکلف *یدایم

 نکا تد رفت هلو یهدعاق ر هلو سوخرا نکل

 لاصبا هلعف عف وم هدعاق وا هرکص نف دک هلکعا تاق و

2 ۱ ۱ 
 یانو ندبا روهظ هرکص صصعع م راب ندسوخرا

 هلاسررب هدایقارغح ۲ هل رامتحا راتحایس یلبح نوارتسا

 کا 2] راس جاردم هدنس لاسر نکل ۰ یدزاب

 ۰ ردشلروک قلشک :یراهرکص هح هوا رغح تاش رعت

 كتاوذ ندا روهظ هرزوا قلوا فارغج هدرلرلامور

 دولق روطاربعا تاذوش «ردسویوبموه یسیلمدق لا

 ماقا ۰ ردشعا مسعن ه> وا يه نیر و دن رامسق

 یسیصنچ وا اس رفا یسیعن کیا اب وروایسیرب كنهروک ذهل

 "یضارا4 ی ونح مس و هد ورعم "یصارا هرات ون ۰ ردایسا

 ۰ یدلیا قالطا هلوهح
 ندا روهظ هدن رک رات ) ۳۰ ۱ یکم دعم ندر



 ربعلا تام ۱۸

 هن ردنکسا قلارا وا ۰ ردشعا ساشا عصو ۶ ۳

 E لکش 2 له را راذ با سرد هدرا هس ردم

 ءایشا یهدننف افارغج يکي سایٹسنارا ۰ یدا راشم رکو ا

 یرابن لاوطا ینسایفارغج بویعا راشعا ه هیلصا هم

 عطاف ی حس هل کلاغ نالوا CEG قح سا ارد نوا

 ناس هدا اسا رو 1۳ طب ۰ یدلیا E هن رز وا ژ طح ر

 سراف دال و هبا رغص یایسا و هس ودر اقر ناو

 هب الت عئا و هدنلحارب ر سوابق وا هلا را ره هدیه و

 دند وا عز یساهنا كصرایماروا ۰ یدل وا یه

 1 ۱ ۲ ةا كم شک طح وش هرز وا أر تكسنئسنا ربا

 س ودر مفاو هدن رز وا روک ذم طح سشئسنا ربا ۰ رد

 هک "ها وز 1 نداد ر ره تن را هطذر هب ردنکسا و

 عز یتیرقدلوا نوکسمو لوهأم ها عطق یتیرلفرط

 هدیشک یدوع طخ ر ردق هند ودح كولا یراکدلیا

 ی انوا ندص س تاحرد هروک ذم د ودح ۰ یدلبا

 هدنس هب وا لد ودح وا هد را رات وا ۰ یدبا عفا و هدهج رد

 2 رلب دی هدر دام ردو و یشرب هعشد ندسوتابف وا رڪ

 س

 ردورتم ( ۱۸۰١ ) هداتسار [ ۱ ]



۹ 

 ۱۷ همدقم

aیعس هععسوت یافارغح فراعم توردزک بەز  

 شیشت كناذ وش «ردوحت ندنررادم> رمصم تاذ ندا

 رکو ی دوس ۱ )ی نور
 نه و تله ر 4 یدنه س واف وا هلی رط تا

 هداشرفا تدم هنس چوا هموقره تیه ۰ یدردنوک

 ندارواو تمنع هن زاغو قراط لبج هرکصندقدشالوط

 ۰ یدلیا تدوع هرصم

 رامتخا هدیعب رافساو تفلا هدایز هلت را رابل هنجاترق

 شعا ماّلا نوجا ایفارفج عیسوت هلتبسانموب ندنرلکدلیا

 یکتا نوا یکدم نو ره اساس یار
 و تم

 ساش ندایلسرام هدنسیهنس ( ۹4۰ ) هرع الف

 دنلحاوس ایناپسا هبا لوخد هطیح رحم ناد وق ر هدنمان

E BESEهلتحابس یضوط هلام ندارواو هانا رب  

 ۰ یدلیا فشک یسهریزح هدنالسیا

 دراناشلاح هنعیسوت كنايفارفح هدهعدق ةنمزا

 افا رمح نکل ۰ ردرافاط زمهیدتا رکذ وش یرهحولشاب
 تادوش ۰ ىدا سدتسنارا تاد ندا لاغتشا ادتا هلا

 هدنطسا وا لرصع یحزوفط یک مدقم ندنرعش

 روک ذمعهنبرزوا نادلب ضورعولاوطا هده ودا
۲ 



 ریعلا + تا ۱۹

 ندنابلع و تامولعم یک و ر اسو ندننییعت كن هنکما عقا وم

 ۰ ردا قلعت هتنه مع یئ واتم هک وک وش ۰ ردثحا

 ۰ رردلب ییفاص وا و ینتعبط كص را یعبط یایفارغج

 یا هرزوا قلوا راهراق یرکیدو رازکد یسبرب مسف وش
  ردشلدیا مست هب عبط ےس لود

 ؛هنرااکش كرازکد و كراهراق هج هيعىبط تیعض و

 ووا لا رف <“ ولم < هنعافترا كفا

 طوطخ یرغوط هنرعف راع قاعا ندنرلەت لراغاط

 ۰ ردعرا روش و رثح یقلعتم ه هفلتحم موسر ابو

 ا زو ر ینا افا
 هنن رادیءهاظن و هيعاقحا تثیه و هن را هيسايس ماقا لرمشپ

 ۰ ردنرابع ندئحابم قلعتم

 راول کف ندبا یعس هفراعم عیسوت ادا هدایفارغج

 رو ییلحاوس كطسوتم رګ ران ون ۰ یدا

 ثاطیح رحم بوج ییزاف وب قراط لبج هللا قیقحت و
 ۳ ات رب هدب رتا س ۰ رای دلیا راذک و E ی رالحاس

 ۰ ردرلشقک ردق هن رف رط قطلاب رحم لحاوسو

 كنیهزیور ځد رانا ربع نالوا وشموق هرلولهکىنف

 ۰ یدیا راشم رک وا هلتحایس ییرارب قوچ
 هلنییعت رارومأم هددصوصخحم تروص ادا نکل



 ۱۰ همدقم

 یتیرلسولج كن راترضح ناخ دیحادبع ناطلس یزاغ
 نورق ًادبم رر هج رازب ایسا كن هب رخ تایظنت یقاعتم

 تالخ هدزعاتک و ندنغیدل وا راح یا قج هنل وا ذاا

 نورق ) یک راب رنامز شمع نک د همالسا رود ندمدآ

 یزاغ ناخ ناغع ندنتاد كمالسا رود و ( لوا

 E )44 ) نالوا یالقتسا 2 رات نج رخ

 ند ڪګرات وا و ( یطسو نورف ) نیک د هنس هره

 هنسهنس (۱۲۵۵6۰) یکیدلیا شسأت كنه ربخ تاهظنت

 سصع ۱ یه رک ندا و ( یرخا نورف ) نیک د

 ۰ زکحهدا رابتعا ( ثیدح

 زا

 تامولعم قلعتم هر اقا ریح :

 ردنا و ظفل ی واح ییسانعم ض.زا مس ر ایفا رغح

 لع وش «ر ولید ملک ندا ثح ندنلاوحا كضرا مس |

 یمایس یایفارغجو یعببط یایفارغجو یضایر یایفارغج
 ورم خس ج وا هل راما

 < ندیم E ی ار یایفارغج

 یک هدنرز وا ضرا مس نیل اف تیک قدی ی



Eربعلا تام  

 ییعید الشان مدعم ردفن ندرلنا هح السا رود یراعم 9

 ۹ ردناهرب را هاا

 e الت ء(بع هدابز ندزویح وا كب هدن ونظلا فشک

 شدا جرد يرتسا كن راباتک مرا شمچ نارا

 روعت و یسلدنا كرولایایسا و یدادغب كنوک اله هددسیا

 فاع 5 كدا نال وا تاس هب دیم السا بئاصم یک ۲

 هدر اد رز نالوا فلت هدن را رامدسا ی هیعالسا

 راباتک یهدنونظلافشک ًارظن هنفیدل وا حراخ نددادعت
 ۰ ردرمدط یخح هم هل وا هل هوم هب هيم السا را

 مسع هغ ترد نیو جرات یرلخروم اب وروا

 نالوا یضارقنا ےرات كنتکلع امور ندمدا تقلخ هلا

GA ( ۷وا و ) ی وا نورف ۱ ردو هنس هب د )امم ) ٦ 

 ندا طیص لوا كونا دلو تلود ناک

 (یرخا نورق ) ردق هنحرات ( ۱۷۸۹ ) ندهروک ذم
 قالطا تب دح صسصع ۵2ام هرکص ندا لرد رانتعا

 هم رسا رود ندمدا ط وبه مالا نحر وم نکل

 تل ود یک ۍړفدلوا جا راءتعا ه۶ دو دنم زا نک د



 ۱۳ همدقم

 تعرسرب هدیفرت قدرط مالسالا نيب فراعم و مولع

 تیما بسک د مرات نق رانامز در رک دک ۱

 تک یرلباتک ےرات شلزاب هرزوا یانو ناسا ردنا

 مالسا ۰ یدلدا هجرت 4ییرع ناسل رار هللا هراس
 قحهلوا ناباش ههدافتسا و تربع راظنا اسأر یرلخروم

 ۰ ردراشموف هنادیم هدرارثا قوچ كبو كوب كب
 نب دجا مثیخ ییا نا ہدنرصع هجا بار

 یروندلادواد ن دجل هفنح وا ؛ هیش یانا "ریهز

 قرزالا مرکلادبع ن د دیلولا وا *هعافر وا

 ؟نایح ییا نا ؛ یدوعسم  یربط هدنرصع یحدرد و

 یک لیلخ نا ؛ یناهفصا حرفلاوا «هزدارح یا نا

 هدایز جرات نف یراهرکص و شک رلخروم رسباسح
 هدنرصع یضتلا كئرع# هلردا ماظتا تسک و عادلا

 یواح یدلج ناسکس رکاسع نا ندراخروم نالک

 نا «ریثا نا ؛ یهذ ماما یک یغیدزاب ناک جرات رب

 تاعبطو رخروم هح ندمالسا مالعا و نودلخ

 یسرره هک ردشعا روهظ رلباتک هجن یوتح یریهاش

 رارصع قالراب ردقن هصونف و مولع كمالسا رود

 نالوا شمالشاب یراهرکص هجاب وروا و یکیدروک



 ربعلا تام ۱

 ۰ ردهدعل زاب یراباستک ج رات ها ترش لر

 نو ی هایش فراعم نیک د ةا رود راد ع

 هاا لع هدنراچتا نکل ۰ ریدا رب د ند رات

 هدادعت السلم یاسنا هلرتهج یرلهلماک تامولعم

 اوا لئاش ۰ یدا دوج وم تو وره ندا ردتعه

 كيرع یارعش هنرزوا هیرح تاعوقو نّرسوک زو
 تام فو رد رمو راه رخه :یرافدلوادشعا داش

 هج هن راح یاق و قره وا را دم هنسمالد ون وا كنهروک ذم

 قلعت هس راد روم كرازوس یرلکدلیا داکا لاثما تورط

 2 رات طوف ٠ یدا ط ویصم جد تاباورو تاباکح ندا

 . یدیغو یرلباتک
 هبتسایع تل ود و ندک دل ورايا هرم السا تاح وقف

 تاف و هدنس هب رعگ ا ) ۱ ۵ ۵ ( هرکص ندک دشا لکشت

 هد ) ۲ ۰۷ ) و هر ی هب وارلاداج مسلا وا ندا

 و كی تاناور ملا نجا دےہع وا نالوا توو

 ز ویکیا كيب قلا ور هدربع وبا هدیآ تاق و هد )۱ ۰(

 تاتکرر هل عج كن هی رات تاعوقو 3 ھه ع مایا درع

 تاباور کک نالوا توق هد ) ۲۱۷ ) ۰ راید زاب

 قوچ كن یواح هی رات رداوو یرع ثیداحا و



 ۳0  همدقم ۱

 ردراشفک هدننکلسم كنا کرج + یسا تاد مان انیتقا
 یون نواب یر عایق و

 یدادتما ثالالتخا ندا ارحا نکح زدق هش سطع

 تلس رزل لیمصا كفراعم راس مرام لوک

 هلملاعادعاک ندقوع هدا ور وا هدروک دم رضع «ردعلفا

 تاداسف ولئاز یتفک قمزاب و زاب هن رارز وا یرایرد ناویح
 ندنشدل وا لصاح ا ردو ههجردر هحهیلخاد

 ۰ یدزلشاب هی رلز اح هنن یف راعم نالوا شمراو دنا ته

 روهظ یتعنص ڭا و ناو ) ۱:۳۰ ) اد زلرم ۱

 جرات نف یک هراس نوف هداب وروآ هرکص ندنا كرد
 4 دشت وا ید

 هدا هديا ر را ن 9 © ند ر وهظ ڭكتعاط

 بورود: یوا نس هد رهف یه سیو له راتم

 ۰ یدشنپ هتل وجر نس
 هرزوا جدل را لصف ةد ر ھو جاش

 ندنرهارخ هعدق كلاع یک رصع و لباب و روثا
 یهدهقتع راثا نالوا هدهلراتح ندناب ر و نالی راقح

 شل وا ۳ هنس كسجاقر ندروزابو ندرتراشا

 نالوا شاا ی ح لوهح هحرخروم یراهيګ رات رانا و

 ۳ لراح یره دم لاوحا و هی رات علاقو كن هع دو لود



 ۳2۳ و و ۱۰

 - هطرضم هبونس عیاق و یرلفدل وا شءزاب كنهفلاس نیخ روم

 یلرصمو شالا ها 2یرات رب قرهتوط ساسا ییرل

 تباتک ر هدلوو یکیدنک كسوپئوا ید دروسلوا

 هنح رات همصایف یغیدزاب كعزوز خروم ۰ یدیشمزا

 ۰ یدنلوا راما لصا یراباتک ءلرانا
 ر و و رای اوا نت قم کم قد زن

 دنن رهن راح نالوپعوق و هلرتسرف كن راروطارعا قرش

 - یدلبا بیت مگرات رب یھ هتک ااو

 ۰ وور یراباتک 2. رات ضعب جد راخ ر وم یاس

 زلت كن هب ونس ثداوح هدنغلروطا ربعا قرش

 جد هدفا روطاریعا برغ هددرص یعیدتلوا ماود
 تعدخ هرات نف لردا روهظ رلخروم یا دق رات ولد

 دوخاب “قلم هرروطاربعا یرارثا كن و ۰ ردرلشعا

 تئاضمهلد وع كنا هد و ندرهدافا ماطر هدن زرط عیلشد

 ترابع نده اک یهبیرح توطسو ه روطارما
 ۱ ِ : ی

 مات ناما ندا روهظ هدنرصع یحدرد لدالیم

 دار کج . ۰ نیستم اس ا وق یو خروم

 ۰ رلیدلیایل و ینیرکیدکی راخروم ندا بدتر ییه ونس



 ۹ همدقم

 هننافو كس وزورد رصیف ندننیسأت كنامور یرومشم

 ۰ ردیخرات مور یواح یتتاعوف و كنامز ندا تقبس ردق
 تمام روغ اندر ور رها رحم ھر كدام

 كناداسف و حاوركشحا وف ینامز كتیسات ۰ یدلیا روهظ

 جرات یتیبدزاب نکیا ترابع ندرلتف و یکیدنرو مکح

 . ردمداخ هادآ و ماس ندهنهادم

 فعض هرم ضع هنتلود مور هرکص ندتیسات

 (۳۹۱ ) ندنسهنس ( ۲4۱ ) كدالیم ندنفیدل وا ضرام

 زو هطاطحصا جد جرات ی رام مولع نیک د هنس هنس

 هنهادم هراروطاریعا اوت یهدراتفووا ۰ یدشم و ط

 ۰ ریدلیا بویعم یت راباتک هلرازوس كجهتسوک
 ه یکیا هيرمان ضو قرژ یل روطاریعا مور

 هنطیض كمياقو هرزوا نیس بدتر هرکص ندکدنلو
 ۱ ۰ ردشع الشاب

 هد هبنیطهطسق نال وا یزک سه كنغل روطارعاقرمشنکل

 كنه ثداوح قح هلیئوف هشرلتربع راظنا كفالخا

 ندقدل وا مطنم هدسادقف كلراخروم یلرادتفا هنادتف

 ۱ ض راع داسا ریفتسم او ,SER زیلس قود هعشد

 ۰ یدلیا لات مرات نف ندنغیدل وا

 س وب وا ندبا روهظ هدر رسصع مو اد ابف



 زلات ارم 2

 کلات راثدیک هدنل و هنهادم ندنرلخروم ےس یک

 هنهادم هداز ندرلنا یراخروم مور ۰ لکد ربات و

 كن راتلم یراقاط وش كنیخروم یامدقو ۰ رایدهوک

 هش راباتک هلدتسانم وا ندنراقدل وا تهاد هنغیدل وا ی واع”

 ۰ رای دلیا ح رد هموهوم تااکح و تافارخ ول ردره

 نوفنغاو ددیفوت یانو نالک هرکص ندن ود ریه

 خروم مھ در درو و نکل ۰ راردندراخ روم د ودعم ندم وب

 قیاقح راد هراه راح یتیدنلو ندنفیدل وا رکسع هدیه

 شم زاب ید راتش لبخ هدل وب كح هدبا ه_ظطفاع یاعوقو

 قح هنل وا دع تالم#* یرالوا خرات نف رار هلرالاح وشو

 ییرثا یسیرب ره ندرلنو نکیا یشرب بیرق ه هسجرد
 ۰ راددهنسوک ین م نا طبر هماظخا و تر هگنلوا

 هدزرط لزوک هشنات نطو خرات ادا ندریاتو

  نالواتایحر مدقم هنس ) AFA ۱ ند زس رتازا تاک

 هرکص ۰ ردراتاذ مان نوناقو نورد هلا روتش و سوباق

 هکل ورايا هدایز اهد ځرات نفو هفلافوج رلخروم

 ۰ یدال

 یسک رب هلراخرومندبا تمدخ هنماظتنا كرات نف
 «ردهولتنیئام ور ندا تافو مدقم كنس )0۰ ه) ندر

S| ۰ . ۰ ۰ ۰ ۹ 8 e 

 كتاف اتو هک رادشم وق هن ادم ۵ )یقه تاع 5 تباد وس



 ۷ همدقم

 كنوناق سور ینامورو ینیراعشا كسوریموا ینانوب
 ۰ یدیشلیا داحتا ناچرت هنتبل وفط ناسل یتیرانا

 هلادیفرف ینا و هدراتف و یکیدلیا برفت هت وابص نس ۰

 : رلیدلبا قلناجرت تاوذ ضعب یک سوقیالیه

 ندنروهظ كسوربوا ییلوفط نامز كحرات نف

 نو صف قم وا 3 9 س نیک دهن ر وهظ كس وقس رلم ۳۹

 نوا یک مدعم ندن رعگ یسادتا هک رد رابع ندرلتف و هدایز

 فرد و نوا یماهشاو یش
 هنمزا ۰ ردرانامز توایص كرات ن نف عمق ی کیا

EEEنالوا شا دلوت مدقم هنس ( ۱۱۰۷ ) ندنرحه  

 هلا اد ندنود ریه ۰ ردا ادتا ندنامز تودربه یانو

 یرلباتک ك رلخ روم نالوا شارب هی رات رانا هربع نایک

 هلیتهج نامز مدقتو نم هلند رداکدنانا_ش هکید ےرات

 كع رات نف دهاش تودربه نالوا شلا یمات 2 راتلا وا

 دا وا قفوم هنس هس رب رد ه هحردر هدا وابص لاح

 راکفا تناتم هدنراباتک كرانو هده سیا نمهنل وا راکنا

 ۰ ردشمامهلروک رثک كجەدا قلعت هراثا ماظتاو

 دناوع كنرانامز یرلگرات یرلقد زاب راخر وم وشو
 هکدم هقارشا ر ک | یرلرا ندنراهدرد وا هن رافرلخا و

 « ردشمام هل ربا ندنه رط قل وا ه و وس ههه وع داوع و
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 اا
- 

 ن یک یک

 را ام ۱ 5

 نسخ ب هد تعینط ریس تا رد هنامژ یراکدلبا

 ویسم انج وا یک ها تد اتک نف ۰ یدا دی ۲

 دلمه E ندودراص هدادعتسا طاع تورافح ندردام

 یراقدالشاب هخعا شراب هدتدندم هارهش شب دا رفا

 ا کشت سلف لفط وا تربع هاکر دنن هحاوخ هدراتف و

 یفج هلوا حاتح هرکص ندکدوب - مدقم ندنشیاک هد وېش

 یلیکیدو یراان لوی كوب  بویلرضاح تور باپسا
 یدابا هلاطبر هراعسط ندهب غ طوطخو زومر یرلشاط

 افحا هد_تلا ر یک راهنفد حاط سا تاالقنا

 ۰ یدیشغیا اقلا هلام هاکتربع یک رلامم یلیصآ ینسویکو
 هبغ رات آوا تقیقح ناسل یییزوس هیسلطم ناقد

 را هنفدنالیجایراعسلط یرلهرکص هکر ولی هدا داب هدنفح

 ؛كنهشتع رانا تععلارک نالیراقح ند لا كررب یک

 دن 3 لا یلیصآ ردو هر صع هدنربع نادیموا

 فک یطوطخ و زوعر كراشاط یلیکید نابغلب یتیدل وا

 یرافداشد هدلاع 4 ور ندررصع هګ وب هق دنل وا

 كنهبضام ما س نالوا روس را تیل وهج "هدرب

 ۰ زرو رکو ا ینیراهندم ب رغ لاوحاو هی رات عیاقو

 نامز ددان وق هتلوفط دهم دادعتسالا لباق لفط وا



 o همدم

 تآزههرکص ندک و هرارکف هد هر رم ا ۰ یدا

 هع وف ول را ه داح یصوصحو ی و نّرسوک زو هدناساک

 ?f یک د رار صع فالسا و قعالد و وا رنامز یرلکداک

 1 هرز وا قل وا هرصس هران ال وا كح هک هرکص رل هعو و

 ۰ یدنل وا انتعا هک رات

 هاو داص) هل ایا تربع تاعوف و رتي * رلتلم “رتل ود

 هراتحا ندادن ور تاسف تالقناو لد هنامز لاوحا

 ردا باخ فشک ندلاهج *هناشملظ رهثداح ناناش

 تام ولعم زا دنا ول رب هب هن رم راکقا 5 تار دم باتقا

 همانا كنها وا ۰ یدلیا تیمها بسک مرات نف هگدل وا

 یک هدرصع رمگیذنل و ES 5 لر نف یس ود هلا عابا

 ه ده رکص ندو ۲ ردشمروت وک ورايا ردو هبا اع هح رد

 یکە دنا دیم ییکحهدا تیلبم و تعس و تک ی

 ۰ روه وک تایفشک
 نددسدقم بتک تنا وف ورلتف و نک نكد دن ر ود 2 رات

 هرز وا قلوا اّتتسم هسدعم تک ندنفیدل وا E هود

 تیلوفط ن هنمزا نک ور ندنروهظ كرات نف نرخ اتم

 ۰ رایدلیا مدت هن راع تیلوجرو توابصو

 دهاش رب فرص#» هل تب ذاح و رب و هراکفا 2. رات ن

 داحایتباتک نف كرلول هکینف اشکلد دهاشو ۰ رداشکلد



 قلعتم هونف ندا مد راب هل وش هلا 2 رات ا

 ہر مص تامواعەو تاقرعلا

N 

 ثداوحول رد ره هلرعباق وكنادلب و مایئدم غرا اع

 ۰ رریدلب ییهب وک

 یصوصخ یرکید و یوع یسیرب - یادم ځرات
 بو نادلب یسیجرب ۰ ردع یکیا - هرزوا قلوا
 | یمیهکیا و یس مباقو هددبموع تروص كناسنا
 عیاقو لدارفا دوخاب ؛كموفراب و 0 دلو یا هد ر

 ۱ ۰ ردا ناب ییلاوحا جارو

 و تفت یرهاش لازم رفوسلق فب
 ود « یبهسردم كنابح "یداتسا كنااعرو كراهاشداب

 ۰ رایدلیا فیصوت یحرات لع
 ترک كنانوشو تعسو كراكفا "هرباد هجرشپ عون

 لعد د ودعم نده رتعم مولع ےرات نکد هردو و یدل و



 هاکتسد روز هدب دادجات رصح تل رقم یی 5.1

 هر زوا قلوا همىمض هب هک دج دا راش 3

  هحکدتا تفو سالتخا نده رورض لغاشم

 خیدات وبسشا منیدلا همق هلان  ربعلا تارع)

 هش 7 هل دصمم تمدخ هنطو ءاننا كنبمومع

 فرتعم یاصقن كم هعاض ۰ مدلا ترشابم

 رظن كعاطخ نالوا هاتشا ی یعیفو ندمشدلوا

 قجهدوب هعلاطم ید و رفم هر همام و وفع

 .رونلوا یو دسا ندنراهباشو اط تطل كاود

 قفوتلا لو هللاو



 هنر مه لو ها راک ا ببسو او اج

 یسهبجو هضر و هلصت هنمارک باحصا و J و

 مرم هدافا هنر وصو مدد زحع ملق هرکص ندادا

 ۰ کردی
 هللا ةفلخ و مظعم ا زمتنمس تمعن عو

 ناخ دمحلاد۔ع ناطلس یزاغ زهاشداب ملاملا ی

 ls مام سولج كشن رانرضح مهدنفا یا

 . تالعو فراعم ور ندندوعسم مو یران واه

 موم نوع دوهشم ا یورپ ا مەل

 . ناهاوخ ربخ یراهب اکولم للحج تامادقا نالوا

 هدنسهجرد یس و یبسر ره كنطو نا وج یرتو

 تاڪ دع ی یک ید راذکتهدخ هفراعم سه
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